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اإلهداء

… علمية نظرة املقدَّسة الكتب إىل ينظرون من إىل
املرتجم





الثانية1 الطبعة مقدمة

ُمعظم يف تُقرأ انتشاًرا. العربية الفلسفية النصوص أوسع والسياسة» الالهوت يف «رسالة
نهضٍة من إليه يَصبو ا وعمَّ العربي للفكر الحايل الوضع عن تُعربِّ ألنها العربية؛ الجامعات
انطلق الذي العربي للربيع الفلسفي التأسيس يف املساهمة عىل قادرًة زالت وما وتقدُّم.
عىل والفساد والبطالة والضياع والتهميش والفقر القهر وأتون الحيَّة، التجربة ِخَضمِّ من

اآلتي: النحو

التَّنِزيه عىل يقوم النفس يف ِفطري فالتوحيد الكالمية؛ والعقائد التوحيد بني التمييز (١)
بُِعثُْت «إِنََّما حديث معنى وهو الصالح، والعمل األخالق من ينبُع التجسيم، أو التَّشبيه دون
ره، تصوُّ يُمكن ال ملا إنسانية تصورات والعقائد امُلَعاملة». «الديُن أو اْألَْخَالِق.» َمَكاِرَم َم ِألُتَمِّ
عن وتُدافع الكنيسة، تتبناها لطة السُّ عىل سيايس رصاع وهو الِفَرق، رصاع وراءها تُخفي

اإللهية. الرحمة عن الخارجة الضالَّة للِفَرق األخرى الصياغات ضدَّ إحداها
َور والصُّ الَخيال عىل تقوم فإنها العقائد أما بالربهان، ويَثبُُت العقل، عىل يقوم (٢)
وخياالت وُصَور فأمثال العقائد أما ءٌ﴾. َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس اإلنسانية، والتشبيهات الفنية
العقل يتعاَمل والجشع. الطََّمع أو والَخوف الَوهم عىل وتبعث والُخرافة، السحر إىل تؤدِّي

دار ،١٩٨١ ببريوت الطليعة دار يف منها رة ُمصوَّ أخرى وطبعات ،١٩٧٣ عام األوىل الطبعة صدرت 1

.٢٠٠٥ بالقاهرة النافذة



والسياسة الالهوت يف رسالة

والتي وُمعجزاتهم األنبياء قصص إىل الخيال يؤدِّي حني يف والِعَرب، والدالالت املعاني مع
الشفاهية. الروايات يف جيٍل وراء جيًال م تتضخَّ

وطقوس. رسوم خارجية؛ شعائر إىل يحتاج وال الباطنية، التقوى عىل ويقوم (٣)
الداخل بني ازدواجية كل النفسوتستبِعد مع والتطابُق دق الصِّ عىل تقوم الباطنية والتقوى
وطَلب والتفاُخر التظاهر تبغي صادق. إيماٍن عن تنبُع ال قد الطقوس أن حني يف والخارج،
﴿يَْوَم والخارج الداخل بني والتناُقض النفاق، عىل تقوم قد الرئاسة. وراء عي والسَّ املنافع

َسِليم﴾. ِبَقْلٍب هللاَ أَتَى َمْن إِالَّ * بَنُوَن َوَال َماٌل يَنَْفُع َال
ملرورها تاريخيٍّا تُحَفظ لم ُمحرَّفة، تكون قد التي ينية الدِّ النصوص من ينبع وال (٤)
الثقافات وتحِملها الخيال، فيها يعمل التوراة، مثل قرون ستَِّة إىل تِصل قد شفاهية بمرحلٍة
التنزيه، من بدًال التشبيه إليه؛ تهُدف ما عكس يف فتُوِقع حرفيٍّا تأويًال ل تؤوَّ وقد الشعبية،
السالم. من بدًال والحرب اإلنسانية، من بدًال والعنرصية االشرتاكية، عن بدًال والرأسمالية
للناس. العامة واملصالح البداهة مع والواقع، العقل مع يتفق الصحيح وتأويلها (٥)
حوادث وامُلعجزات الطبيعي، والقانون العقيل القانون مع يتعاَرض ال اإللهي فالقانون
مصدًرا تُصبح فال فهمها، يمكن العلم وبتقدُّم نفهمه، ال طبيعي لقانون وفًقا تَقع طبيعية

الطبيعية. القوانني لكشف واقًعا بل والُخرافة، حر للسِّ
الكنيسة أي السياسية؛ السلطة عن الدينية السلطة فصل إىل «الرسالة» وتهُدف (٦)
الحر، االختيار عىل فيه السياسية السلطة تقوم مَدني ُمجتمع تأسيس أجل من الدولة عن
«مواطن األعىل مثلها بَيْنَُهْم﴾، ُشوَرى ﴿َوأَْمُرُهْم واملحكوم، الحاكم بني االجتماعي والعقد

حرة». دولة يف حرٌّ

ومتى؟ أين؟ املثل؟ هذا ق تحقَّ فهل

حنفي حسن د.
٢٠١١ األول) (ترشين أكتوبر ٦ نرص، مدينة
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املُرتجم1 مقدمة

الهادفة الرتجمة أوًال:

هذه يف امُلرتجم ويكون ُمبارش، غري تأليف ذاته حدِّ يف للرتجمة بعينها نصوٍص اختيار إن
خالل من التأليف — املنهج هذا التِّباع الدافع يكون قد مبارش. غري بطريٍق ُمؤلًِّفا الحالة
صارًخا يًا تعدِّ فيه ترى التي الطوائف لبعض بالنسبة املوضوع حساسية هو — الرتجمة
به يستطيع ما والتنوير ر التطوُّ من بعد يبلُغ لم ما ُمجتمٍع عقلية عىل جرأًة أو حقوقها عىل
حتى اآلخرين خالل من نفسه عن للُمرتجم تعبريًا أو ويُرس، بسهولٍة الجديد املوضوع تقبُّل
اختياًرا امُلختارة فالرتجمة يشء من يُكن مهما املوضوعية. إىل الذاتية من القضية ل تتحوَّ
الحضاري، التاريخ عىل يرتكز تأليف صميمها يف هي واحتياجاته العرص يُناسب ملا دقيًقا

للداعية. الواعي التأليف إليه يسعى الذي نفسه الغرض تخُدم الهادفة والرتجمة
حدثت التي الفكرية التحوُّالت بأهم التعريف النامية البالد يف امُلفكر َمهام من وإن
حضارة كل أن ذلك يعني وال حضارته. يف جديد من تحُدث والتي األخرى الحضارات يف
تاريخية أبنيٍة وجود يعني بل ره، تطوُّ وبمراحل األوروبي الحضاري بالنمط تمرَّ أن بُدَّ ال
العقل وقيام عرش، السابع القرن يف العقيل فاالتجاه أكثر. أو حضاَرتنَي يف ُمتجاِنسة

الديني، النص تحليل يف ومناهجه سبينوزا ألفكار امُلحايد املوضوعي العْرض عىل املقدمة هذه يف اقتْرصنا 1

فهي نتائج؛ من يُريد ما يستخِلص قارئ كلِّ وتْرك النقصان أو بالزيادة جانبنا من ل التدخُّ نشأ ولم
عليها. جديًدا تضيف مما أكثر سبينوزا تحليالت عىل ثانية مرة تؤكد ُمقدمة



والسياسة الالهوت يف رسالة

امُلفكرين بعض بها يقوم عقالنية دعوٍة كلَّ يُشاِبُه قد القديم اث الرتُّ تحليل يف بوظيفته
االتجاه بهذا التعريف كان ثم، ومن القرن. هذا أوائل يف لَدينا حدث كما القديم، بناء إلعادة
تُراثنا يف العقيل لالتجاه وتطويًرا الحايل، ُمجتمعنا يف العقيل التيَّار يف اًال فعَّ إسهاًما العقيل
عليه مىض الذي النمط بهذا أسوًة بالعقل، الثقة نحَو الجرأة من ملزيٍد وتحقيًقا القديم،

قرون. ثالثة من أكثر
ُمؤرخ ة َمهمَّ فتلك ككل؛ سبينوزا لفلسفة عرض هو امُلقدمة هذه من الغرض ليس
والتعليق طريقرشحه عن وذلك للنصِّ تقديٌم هو أيًضا الغَرُض وليس وأستاذها،2 الفلسفة
الغرض وليس تحققت.3 ما وكثريًا وامُلعلق الشارح ة َمهمَّ فتلك مصادره، إىل وإرجاعه عليه
التفسري مشكلة مثل املقدسة الكتُب من سبينوزا موقف يف ُجزئية مشكلة دراسة أيًضا
سبينوزا. محاولة تطوير هو الغرض بل قني،4 وامُلحقِّ صني امُلتخصِّ مهمة فتلك التعبري؛ أو

ثالث: بوسائل ذلك ويتم
أقىص إىل أفكاره ودفع جديدة تحليالٍت بإعطاء وذلك تحليالتسبينوزا؛ ِصدق تأكيد األوىل:
لظروف نظًرا غامًضا سبينوزا تركه ا عمَّ والكشف نتائجها، أبعد واستخالص حدودها
ويرتُك الحقيقة ِنصف يقول ُمقنَّع فيلسوف إنه قبل: من سبينوزا عن قيل وقد العرص.
التقديم يعني ال النحو هذا وعىل الطبيعي. ر للتطوُّ أو للتاريخ أو للذكاء اآلخر النصف
املنهج أو الخصب الفكر ميزة وهذه والتأييد. والتطبيق التطوير بل العرض مجرَّد
أو سبينوزا، عىل الخروج ذلك يعني وال أخرى. أفكاًرا معه بالتعاُمل يُولِّد الذي األصيل
أكثر سبينوزيٍّا الباحث يُصِبح عندما التطرُّف يف الوقوع أو يِجب، ا ممَّ أكثر له س التحمُّ
عىل فيلسوف يُفكر عندما التاريخ، يف األفكار مصري هو هذا ألن نفسه؛ سبينوزا من
جَدل عىل ماركس فكَّر كما وكانط، أفالطون جَدل عىل هيجل فكر فقد سابق، فيلسوف

هيجل.

سبينوزا. زكريا: فؤاد د. انظر: 2
A. Mallet: Traité Théologico-politique de Spinosa et la Pensée Biblique, 3

السابقة الرشوح الرشوح، آِخر وهو الكتاب، هذا ويذكر .Société des Belles Lettres, Paris, 1966
سبينوزا. عند التفسري منهج حول ة الخاصَّ والدراسات

.Deleuze: Spinoza et le Problème de l’Expression, PUF, Paris, 19 4
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امُلرتجم مقدمة

السابع القرن يف الفلسفي اث بالرتُّ وإلحاقه ة الخاصَّ أبحاثه من سبينوزا إخراج الثانية:
أوسرتيك وجان سيمون بريتشار أو باملنهج، يتعلَّق فيما بديكارت سواء بأكمله، عَرش
َعَرش السابع القرن من سبينوزا إخراج ثم امُلقدَّسة، للكتُب التاريخي بالنقد يتعلَّق فيما
يف الفلسفي بالنقد يتعلَّق فيما سواء التالية؛ القرون يف كلِّه النقدي اث بالرتُّ وإلحاقه
ومدرسة التاريخي النقد أو عَرش، التاسع القرن يف العلمي النقد أو عرش، الثامن القرن
يبدو كما امُلعارصة، أشدَّ ُمعاًرصا سبينوزا يبدو ثم ومن القرن. هذا يف األدبية َور الصُّ

النقدية. سبينوزا مناهج يف جذوره له وكأنَّ امُلعارص التاريخي النقد

مع محلَّها، أخرى مادة وإحالل سبينوزا، عليها عِمل التي املادة إسقاط هي والثالثة:
وليكن آخر، ديني تُراث وإحالل اليهودي اث الرتُّ إسقاط أعني نفسه؛ املنهج عىل اإلبقاء
املقدسة. الُكتب بتفسري يتعلَّق فيما وأصالته سبينوزا ِجدَّة تتَِّضح حتى اإلسالمي، اث الرتُّ
فمثًال، أرسطو. أعمال عىل رشوحهم يف املسلمني اح َّ الرشُّ عند ُمتَّبًعا املنهج هذا كان وقد
عراء والشُّ الُخطباء من أرسطو يُوردها التي األمثلة للخطابة رشحه يف ُرشد ابن يرتُك
حتى العربي؛ والنثر والشعر الخطابة من أمثلًة بَدَلها ويضع اليونان، والرتاجيديني
هذه تأييد يُمكنه وحتى جديدة، ٍة مادَّ من ابتداءً واألدبية العلمية النظريات صياغة يُعيد
تحليالته تعميم يودُّ نفسه سبينوزا وكان منها. نقص ما وإكمال وتطويرها، النظريات
العربية اللغة ُفقهاء أحَد باعتباره والثقافية اللغوية إمكانياته لوال األخرى يانات الدِّ عىل
الجديد العهد تحليل يستِطع لم بأنه نفسه هو ويَعِرتف بل القديم، اليهودي اث والرتُّ
تحليالته، سبينوزا م عمَّ فلقد ذلك، ومع اليونانية. باللغة معرفته يف لنقٍص وافيًا تحليًال

واإلسالمي. والرُّوماني واليوناني املسيحي اث الرتُّ عىل استطاع، ما قْدر عىل

ليتحدَّث حتى كي، العرصالرتُّ من مأخوذة سبينوزا عند اإلسالمي اث الرتُّ أنصورة ومع
الجاهل، ب والتعصُّ الفكري، الطُّغيان صورة وهي امُلسلمني، بهم ويقِصد األتراك عن
القرآن يَعتِرب أنه ومع الُخرافة. يف والوقوع السابقة، األحكام وسيادة املؤمنني، واضطهاد
يف ومناهجه سبينوزا مواقف فإن العملية، الحياة يف منها االستفادة دون للقرَّاء أشعاًرا
اث الرتُّ يف يُشاِبهها ما لها املزدوجة الحقيقة أو الحقيقة ثُنائية عن ونظرياته التفسري
خالل من بها ِعلٍم عىل سبينوزا كان وقد رشد. ابن عند ًة خاصَّ الفالسفة، عند اإلسالمي
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وإرجاع والتأثر، األثر منهج يف الوقوع هو ذلك ِذكر من الغرض وليس ميمون. بن موىس
منه القصد بل سبينوزا، بآراء اإلسالمي اث الرتُّ إحياء أو اإلسالمي، اث الرتُّ إىل سبينوزا فضل
امُلسلمون. والفالسفة سبينوزا َمها قدَّ التي امُلتشابهة والحلول امُلشرتكة، املشكالت إثبات
فكرية مواقف هناك تكون فقد اإلسالمي، اث بالرتُّ امُلستمرِّ االستشهاد الغَرضمن هو وهذا
كان، أيٍّا الديني للنصِّ واحدة أبنية هناك تكون قد أو للدِّين، بالنسبة الُحرِّ للفكر واحدة

إليها. يصل أن ُمفٍرس كلُّ يستطيع
عىل تدلُّ التي املشكالت بعض وإثارة التاريخية، العلمية يف الوقوع تَجنَّبْنا لذلك
بالبعض بعضها فصولها وِصلة الرسالة، كتابة تاريخ مثل الِعلم، عىل تدلُّ ا ممَّ أكثَر التعاليم
ة خاصَّ مشكلة فهي املسائل، هذه حول اآلراء وتناُطح ُمتأخر، وأيُّها ُمتقدِّم وأيُّها اآلخر،
التعاُمل آثرنا وكذلك النصونظرياته. بأفكار تتعلَّق مما أكثر النصونرشه بتحقيق تتعلَّق
يشء؛ يف العلمية ذلك يَضري وال والعمومية. الصحة من قْدٍر أكرب إعطائها مع األفكار، مع
من عرشاٍت ِذكر مع بالحروف، وااللتصاق امليكروسكوبي، التحقيق تعني ال العلمية إنَّ إذ
االطالع، وبَسعة املعلومات، بوفرة الباحث يُوحي حتى يُقرأ، لم وما منها ُقرئ ما املراجع،
وِفعلها. أثرها يظهر حتى الصحيح مكانها يف تُوَضع وأن الفكرة، تُربَز أن الِعلمية بل
فيه يبدو الفصول بعض يف أدبي بأسلوب ة، عدَّ بأساليب ُكِتبت قد نفسها الرسالة أن ومع
السادسعن الفصل مثل واحدة، ُروحية ة بدقَّ ُكِتبت التي الفصول وهي ناقًدا، أديبًا سبينوزا
يظهر اللغوية، وبالتحليالت النقلية، بالشواهد َمحشوٍّ تحلييل علمي وبأسلوب امُلعجزات،
يف أدخلها ثُم قبُل من جَمعها قد كان التي الفصول وهي اللغوي، الشارح سبينوزا فيها
الغاِلب هو األدبي األسلوب أنَّ إال ألفكاره. تاريخي وكأساٍس علمية، كدعامٍة الرسالة ُصلب
ُمؤلَّفاته. سائر سبينوزا به كتََب الذي الجاف الفلسفي باألسلوب قارنَّاها إذا ًة خاصَّ عليها،
بأسلوب أوًال حْدسه عن يُعربِّ ُمتقطِّعة، فرتاٍت وعىل عديدة، مرَّات رسالته سبينوزا كتب لقد
التاريخية وبالتحليالت بالُربهان، ذلك بعد عليه يُدلِّل ثُم الشخصية وبأفكاره يسري، سهل
السهل األسلوب اتِّباع املقدمة هذه يف ِشئنا ولكنَّنا الجديد. ل ويتأصَّ القديم، ر يُطوِّ حتى
دامت ما بها االنتفاُع يعمَّ حتى فة امُلثقَّ للصفوة ال العريض للجمهور مكتوبة فهي اليسري؛

الناس. من عدٍد ألكرب التنوير من ُممكٍن قْدٍر أكرب إعطاء هي الحالية امُلفكِّر ة مهمَّ
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وديكارت5 سبينوزا ثانيًا:

جذريٍّا تطبيًقا الديكارتي املنهج يُطبِّق أن استطاع الذي الوحيد الديكارتي هو سبينوزا
الكتُب وأعني الدين، مجال يف خاصًة منهجه، من ديكارت استبعدها التي املجاالت يف
الغتياله ُمحاوالت هناك كانت لذلك إلخ؛ … املقدس والتاريخ والعقائد والكنيسة املقدسة
باعرتاف منهجه، يف يِجدون كانوا الذين الدين لرجال صديًقا كان ديكارت أن حني يف
الت التأمُّ إهداء عىل االطالع لذلك ويكفي لعقائده. ونُرصة للدِّين، دعامًة نفسه، ديكارت
العقائد، إثبات وهي الغاية يف معهم ُمتفًقا كان ديكارت أنَّ وكيف الدين، أصول لُعلماء
العالم، وخلق هللا، وجود إثبات وهي واحدة، فالغاية تًا. ُمؤقَّ الوسيلة يف معهم اختلَف وإن
وكأنه ديكارت يبدو تقليدي. ديني فكٍر كلِّ يف الثالث ينية الدِّ القضايا وهي النفس، وخلود
إنَّ الحقيقة يف ولكن كذلك، يكن لم ما حقٌّ أنه عىل شيئًا يقبَل ال الذي العقل فيلسوف
ما يتعدى ال ديكارت إنَّ أي التربير؛ عىل العقل ويقتِرص العقل عن ان يندَّ والعقائد الوحي
الدين حقائق إثبات ديكارت يُريد أعِقل.»6 كي أوِمن امُلتقدِّم الوسيط العرص يف سائًدا كان
يف بسكال عن يفِرتق ال النحو هذا عىل إنه أي الكافرين؛ إقناع يُمكن حتى عقلية برباهني
فعًال ليس الدينية بالحقائق اإليمان إن بل املسيحية،7 العقيدة عن بالدفاع يقوم كليهما أنَّ
أنَّ ذلك من أكثر والتميُّز، الوضوح مقاييس عليه يُطبق ال لذلك لإلرادة؛8 ِفعل بل للعقل

املجلد اإلنسانية»، تُراث لسبينوزا، والسياسة: الالهوت يف «رسالة السابق مَلقالنا تطوير املقدمة هذه 5

.١٩٦٦ سنة (آذار) مارس ١ السابع،
ال الذي اليقني هو هللا أوحاه ما أنَّ وهي الزََّلل من تعِصمنا بقاعدة ك نتمسَّ أن يشء كلِّ قبل ينبغي 6

وَجب ذلك يُخالف بيشء إلينا تُشري العقل ومضات من ومضًة أنَّ بدا فإذا آخر، يشء أي يقني يعِدله
Descartes: Principes de la Philosophie, Règle 76,) هللا. عن يجيء ملا ُحكَمنا نُخِضع أن

ص١٨٠.) العربية، (الرتجمة (.p. 160
وأنه املقدَّسة، الُكتب به جاءت ما هو هذا ألنَّ هللا بوجود نعتقد أن ينبغي أنه إطالًقا الحق من أنه ومع 7

أن نستطيع ال أنَّنا إال ،(…) هللا عند من جاءت ألنها املقدَّسة بالكتب نؤِمن أن أخرى جهٍة من ينبغي
يه يُسمِّ الذي الغَلط يف وقوع النحو هذا عىل االستدالل أنَّ مون يتوهَّ قد فإنهم الكافرين، عىل ذلك نعرض

(.Descartes:Méditations, p. 257) ص٣٦). العربية، (الرتجمة «دورا» املناطقة
اإليمان ألنَّ يقينًا أكثَر معرفٍة يف نعتقد كما هللا أوحاه فيما نعتقد أن أيًضا يمنع ال فهذا ذلك، «ومع 8

Descartes: Règles pour) لإلرادة.» ِفعل بل للعقل فعًال ليس غامضة أشياء دائًما ن يتضمَّ الذي
(.la Direction de l’Esprit, Règles III, p. 45
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من بمعونٍة إال بها التصديق اإلنسان يُمكن وال العقل، حدود تتعدَّى الدينية الحقائق كل
فهم يف لوظائفه وُمعطًِّال للعقل، هادًما هنا يبدو ديكارت أنَّ أي هللا؛ من وبفضٍل السماء،

الدينية.9 الحقائق
أننا إالَّ الحديث، الِعلم يس ُمؤسِّ أحد بأنه الحديثة العصور يف معروف ديكارت أنَّ ومع
هللا وجود عىل العلم يُقيم املعنى بهذا ديكارت وأن الحقائق، لِصدق الضامن هو هللا أن نجد
وأنه الكوجيتو، بعد األوىل الواقعة أنه عِلمنا إذا خاصًة مذهبه، محور هو هللا وأنَّ وِصدقه،
وليس رياضيَّتان َمقولتان أي وامتداد، حركة لديه العاَلم وأن العاَلم، لوجود الضامن هو

والسلوك.10 للفعل عامًلا
الدين ميدان يف وامُلتميزة الواضحة األفكار منهج طبَّق الذي فهو سبينوزا، أما
أفضل أيًضا هو بل الناس، بني قسمًة األشياء أعَدُل هو فقط العقل فليس والعقائد،11
واملتميزة الواضحة األفكار كانت وإذا األقىص. خريُنا كماله يف ويكون وجودنا يف يشء
الواضحة األفكار نطاق من ويُخرجها النبوة يُحلِّل سبينوزا فإنَّ لليقني األعىل املثَل هي
تفسري ثم الغاِمضة، األشياء مع الواضحة اآليات وضع يرُفض كما الغامضة، رات والتصوُّ
كجَدٍل والتميُّز الوضوح يستعِمل كما ، امُلفرسِّ هوى حسب خياليٍّا تفسريًا الواضحة اآليات
أو بذاته، معروًفا يكون أن إما وتميُّز بوضوح تعَلُمه ما كلُّ دام فما العقلية، براهينه يف
ماهيته عىل أو هللا، وجود عىل تُدلَّنا أن تستطيع ال امُلعجزة فإن وتميُّز، بوضوٍح تعَلُمه بَغريه
تحتاج وال وُمتميِّزة، واضحة فكرة فإنه هللا أما وتميُّز. بوضوٍح نعلمها ال ألنَّنا وطبيعته؛
الواضحة األفكار تنقيَة يري املشهور، التفاح سلَِّة مثَل يف ديكارت، كان وإذا بُرهان. إىل

عرفت أن بعد ولكن السماء، إىل سأنتقل بأني آخر شخٍص أيِّ من أكثَر وأدعي الهوتنا، أحِرتم «إني 9

تقود التي الوحي حقائق وأنَّ السواء، عىل والُعلماء الجاِهلني أمام مفتوح الطريق بأن يقينية معرفًة
أنني رأيُت بنجاح، فحصها يف أرشع استدالالتنا، لَضعف إخضاعها عىل أجرؤ لم عقلنا، من أعىل إليه
Descartes: Discours de) إنسان.» من أكثر أكون أن وإىل السماء، من خارقة معونٍة إىل حاجٍة يف

(.la Méthode, p. 130
يناير/كانون ٤ الثامن املجلد اإلنسانية، تراث لهيجل»، الدين فلسفة يف «محارضات مقالنا: انظر 10

.١٩٧١ الثاني يناير/كانون املعارص، الفكر الغربي» الرتاث من «موقفنا كذلك ،١٩٧١ الثاني
وأالَّ كاملة، ذهنيٍة وِبُحرِّية ادِّعاءٍ بال امُلقدَّس الكتاب فحص جديٍد من أُعيد أن عىل العزم عقدُت «لذلك 11

القاعدة هذه أساس وعىل منه، تامٍّ بوضوٍح استخالِصِه من أتمكَّن لم ما أقبَله أو تعاليمه من شيئًا أثبَت
املقدَّسة.» الكتب لتفسري منهًجا لنفيس وضعُت الحِذرة
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التاريخي النقد يف أيًضا املنهج هذا بتطبيقه سبينوزا فإن الغامضة، األفكار من امُلتميِّزة
فيها. املشكوك أو املكذوبة اآليات عن الصحيحَة اآليات ل يُفصِّ امُلقدَّس للكتاب

السياسة، يف ديكارت منهج طبَّق الذي الديكارتيني من الوحيد هو أيًضا وسبينوزا
امُلطلق، الفرد ُحكم عىل القائمة التسلُّطية األنظمة ونقد بينها، وقارن الُحكم، أنظمة فدرس
فنحن الطبيعة؛ ومع العقل مع اتفاًقا النُّظم أكثر هو الديمقراطي النظام أنَّ إىل وانتهى
وعادات الوطنية، والترشيعات السياسية، النُّظم أيًضا الشكِّ من استثنى قد ديكارت أن نعلم
يكون وبذلك الِفكر.12 عىل ه وقَرصَ الشكِّ من كلَّه االجتماعي الجانب أخرج أنه أي البلد؛
تحديد أجل من السيايس التفكري من اللَّون هذا يف وهيجل كانط عىل سابًقا سبينوزا
يف السيايس. ومهمة امُلفكر مهمة بني أو والدولة، الدين بني أو والواقع، الفكر بني لة الصِّ
رَيض بسكال وأن ني، الصِّ حدود حتى باملسيحية التبشري عىل اقتَرصَ مالربانش أن حني
قدم ليبنتز وأن قبل، من أوغسطني فعل كما األرض ملكوت ورفض السموات، بملكوت
الجوهرية الرابطة أنها أي والغرب، الرشق بني االلتقاء نقطة باعتباره مرص لغزو مرشوًعا
ويف والتكاُمل التفاُضل حساب يف ليبنتز عنها يبحث التي Vainculum Substantiale

االحتماالت. حساب
موقف هو إنما لهم وُمهادنته الدين رجال من موقفه إن ديكارت عن دفاًعا قيل لقد
لطة السُّ مع يصطدم وال الداخل، من الدين رجال يحتوي حتى ديكارت اتَّخذَه ذكي،
وفولتري، سبينوزا يف بعَده انفجرت زمنيًَّة قنبلة وضع أنه يكفيه واملواجهة. بالتناُطح
حقٍّ عن الدفاع هذا أكان وسواء وعرضه. بطولِِه الحديث العرص يف شظاياها وتناثَرْت
سبينوزا. بها قام قد السيايس والواِقع الدِّيني الفكر يف الحقيقية الثورة فإن ُحب، عن أم
عرص، كلِّ ويف بل عِرصه يف والسياسية الثقافية األوضاع عىل ثورة إذن سبينوزا رسالة
اإلنسانية الِبدَع بني الناس يخِلَط ال حتى والسياسة الدِّين مجال يف الطبيعي للنور وتطبيق
يف البيزنطي الجَدل بني أو الصادق، واإليمان الساذج التصديق بني أو اإللهية، والتعاليم
الطوائف بني وامُلصادمات الِفتن بني أو والخري، بالعدل الطبيعي اإلحساس وبني الكنائس
عن البحث سبينوزا أراد الدولة. ويف اإلنسان يف الداخيل السالم وبني الدين عن الدفاع باسم
أو الدِّين أمور يف حقٌّ أنه عىل شيئًا يقبََل وأال والسيايس، الدِّيني الواقع يف والتميُّز الوضوح

منذ عليه أني ونشَّ به هللا أكَرَمني الذي الدين عىل أبقى وأن وعاداته بلدي قوانني أطيع أن هي األوىل 12
(.Descartes: Discours de la Méthode, p. 141) الطفولة.
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إىل وطريقه بُغيتَه االسِتنباطي املنهج يف وجد قد ديكارت كان فإن كذلك، يكن لم ما نيا الدُّ
تربير هي معه الحديث والعرص ديكارت ة مهمَّ كانت وإذا السماوية، بالرساالت التصديق
التاريخي. للنقد امُلقدَّس الكتاب وإخضاع الدين تأصيل سبينوزا ة مهمَّ كانت فقد الدِّين،
أصول ُعلماء إىل كتابه ديكارت فيها يهدي التي الت التأمُّ ُمقدِّمة بني للُمقارنة وجَه وال
الُعليا لطات للسُّ رسالته فيها يُخضع التي سبينوزا رسالة ُمقدِّمة يف فقرة آِخر وبني الدين
تأييٍد عىل يحتوي إنه بل الدين، يُعارض ما الته تأمُّ يف ليس أن يؤكِّد فديكارت هولندا. يف
مُلفكري بالنسبة بجديد يأِت لم أنه أي النفس؛ وخلود العالم، وخلق هللا، وجود قضاياه: ألهمِّ
لدى أيًضا املوجود الطابع هذا األوغسطيني، الشخيص الطابع حيث من إالَّ الوسيط العرص
يعلم وهو ة، بالُحجَّ ة الحجَّ مُلقارعة استعداده عىل تدلُّ فإنها سبينوزا فقرة أما سبينوزا.
عليه. القوم انقالِب إىل حتًما ستؤدي الُحكم نظام ويف اإللهي الوحي يف بحِثِه نتائج أن
ضدَّ العامة املصلحة يبغي وسبينوزا امللكية، النُّظم ويُهادن الدين، رجال يُصالح فديكارت
واملوقف العلمي، والبحث الفكرية، األمانة أنَّ ويعَلم القائمة، الحكم نُُظم وضدَّ الدين، رجال
العلمي، والتشويه الفكري، النفاق من وأمِنها سالمتها وعىل الدولة عىل أجدى الرشيف،

لها. والسعي لطة، للسُّ والتملُّق
وضع وعن جديدة صياغٍة يف للعقائد تربيٍر كلِّ عن املسئول هو ديكارت كان وإذا
وعن لها، ونفسية نقدية أي علمية دراسٍة كلِّ عن املسئول هو سبينوزا فإنَّ هللا، بدل التعايل
عن املسئول هو ديكارت كان وإذا امليتافيزيقي. بالُحلول ُمؤمنًا البرشية النفس يف هللا وضع
إىل اإلنسان وِقسمة مخلوق، وعاَلٍم خالق إلٍه إىل الوجود ِقسمة من الحديث» العرص «ثنائية
بالتوحيد الوجود، يف الوحدة إعادة عن املسئول هو سبينوزا فإن فاٍن، وبدٍن خالدة نفس
النفس وجْعل والبَدن، النفس بني التوحيد ويف امَلطبوعة، والطبيعة الطاِبعة الطبيعة بني
العرص يف الدِّيني للِفكر بالنسبة جزئي إصالح صاِحب ديكارت كان فإذا البَدن. فكرة
وإذا العرصالحديث. يف الدِّيني الفكر يف الجذرية الثورة صاِحب هو سبينوزا فإنَّ الوسيط،
بنا فاألجدى الحلول، أنصاف صاِحب لديكارت ج يُروِّ القرن هذا أوائل يف منَّا البعض كان
أكثر منذ سبينوزا فعل كما الجذريَّة الحلول عن البحث القرن هذا من الثاني النصف يف

قرون.13 ثالثة من

.١٩٧٠ سنة مايو/آيار بريوت، اآلداب، والتقليد، األصالة بني امُلعارصة ثقافتنا مقالنا: انظر 13
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الرسالة موضوع ثالثًا:

األول العنوان بعد يضُعُه الذي التوضيحي العنوان يف الرسالة موضوع سبينوزا يُحدِّد
يف الم السَّ عىل أو التقوى عىل خطًرا تُمثل ال التفلُسف حرية أنَّ عىل الربَهنة تتمُّ «وفيها
هدفان؛ إذن للرسالة ذاتها.» والتَّقوى الم السَّ ضياع إىل يؤدِّي عليها القضاء إنَّ بل الدولة،
أساس هو العقل أنَّ آخر، بتعبرٍي أو اإليمان، عىل خطًرا تُمثل ال الفكر حرية أنَّ إثبات األول:
أيًضا العقل أنَّ أي الدولة، سالمة عىل خطًرا تُمثل ال الفكر ُحرية أنَّ إثبات والثاني: اإليمان.

الدولة. تتَِّبُعه سيايس نظاٍم كلِّ أساس هو
الُخرافة وتظَهر العقل. ضاع الُخرافة سادت وإذا الُخرافة، ظهَرِت العقل غاب فإذا
إىل أو خيالية، أفعاٍل إىل أو وهمية، قًوى إىل أو أوىل، ِعلٍل إىل الطبيعة ظواهر إرجاع يف
هذه خرَجْت وإن الطيِّبة. أو الخبيثة واألرواح والشياطني الجنِّ مثل غيبية موجودات
والتنبُّؤ معرفتها، يُمكن وخوارق ُمعجزات وكأنها بَدْت املألوف عن الطبيعية الظواهر
تُفرس التي املبارشة الِعَلل طريق عن ال حر، والسِّ والعرافة الكهانة طريق عن بوقوعها

العقل. يُدركها كما الظواهر وجود
والرَّجاء؛ الَخوف رأسها وعىل العقل، عىل واالنفعاالت األهواء سيادة من الُخرافة وتنشأ
الحسنة فالحوادث والرغبة. الرَّهبة بني أو والرجاء، الَخوف بني الدِّيني عور الشُّ يتذبذب إذ
عندما العْجز بالخوف ويرتِبط والتشاؤم، التطريُّ عىل تبَعث السيئة والحوادث طيب، فأٌل
بطَلب أو امُلبارش، بالفعل ال األرواح، باستدعاء الطبيعة عىل التأثري يني الدِّ الشعور يودُّ
الربكان، لدْفع الرزق، الستجالب أو الكوارث، لدْرءِ بالصالة أو بالنذور، أو اإللهي، الَعون
ورهبًة خشيًة الدمع ذْرُف فال الطبيعة، أمام للعْجز مظاهر أولئك كلُّ امَلطر. إلهطال أو
ِحكمة. أكثرهم هو الناس أعجز يُصبح قد ثَمَّ ومن يُفيد، ورجاءً أمًال الدُّعاء وال يُجدي،
وقد الشجاعة، يف نقٍص عن سينشأ نفسه الَخوف فإنَّ الُخرافة، سبب الَخوف كان فإذا
أنه من ِمثايل تفكرٍي كلِّ عىل أيًضا برجسون لحَظُه ما وهو النقص، لهذا نتيجًة التأليُه يكون
املؤمنني فبعض ب، والتعصُّ الكراهية عىل اإليمان يقوم قد كما ،Aeilléite اإلرادة يف َضعف
غضبهم بقوة اإليمان قوُة ليُعَرف حتى بًا تعصُّ وأشدُّهم الكراهية، عىل ُقدرًة الناس أكثر ُهم
يشءٍ إىل حاجٍة يف املؤمن كان فإن والُغرور، الذلَّة عىل يقوم وربما البرش. عىل وِحقدهم
أنصار من وكأنه يبدو سبينوزا أنَّ أي الغرور، رِكبَه العاملني عن غنيٍّا كان وإن نفسه، ذلَّ
أو نفسية ظواهر أنها عىل التديُّن مظاهر تدُرس التي األديان تاريخ يف النفسية املدرسة
هللا إىل اللجوء يتمُّ عندما نفيس تعويٍض أو عزاءٍ مواقف عىل يقوم ُمعظمها إنَّ إذ مَرضية؛
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الرزق، يف بالتفاُوت الغني عىل يُتسرتَّ كما وتغطية، نفاٍق مواِقف عن أو الكْرب، حالِة يف
أو امُلتصابي، الشيخ يفعل كما الِجنيس، اإلشباع عىل بالدين يُتسرتَّ وكما والقَدر، وبالقضاء

حاذة. الشِّ يف واضح هو كما شخصية، مصلحٍة عىل الحصول أجل من
ُمتعاٍل موجود تقديس التقديس، يف الوقوع أسباب من هي والعْجز والوْهم والُخرافة
يخضع الذي امللك أو امُلطلق، الحاكم يفعل كما يشاء، كما فيها ل يتدخَّ الطبيعة، خارج
وَخوف العاَلم، داخل إدراكه عن عْجز العالم خارج امُلقدَّس فاعتبار واالنفعاالت. لألهواء
امُلجرَّدة، الوثنيَّة يف وقوع هو أو ، للرسِّ ُمرادًفا امُلقدَّس هذا أصبح إذا خاصًة له، وإبعاد منه،

ية. الِحسِّ الوثنية أو
ومالبسهم وشعائرهم بعقائدهم إيمانهم يف املؤمنون يتميَّز أن ذلك من غرابًة وأشدُّ
الدين، رجال فيها يتعيَّش التي املعابد يف املناصب هو الدين أنَّ الجمهور فيظنُّ وألقابهم،
وحتى قسوة، القلوب أشدُّ اشتاقتُْه الجميع، غواية الكهنوت أصبح حتى عليها، يتعيَّشون أو
ل وتحوَّ مسارح، إىل الكنائس تحوَّلت هللا. وإىل الدِّين إىل الدعوة طريق والطمع الَرشُه أصبح
عليه، والتعيُّش منه، ب التكسُّ بل عب الشَّ تعليم يَرومون ال ُمحرتفني، ُخطباء إىل الدين رجال
التناُفس يبدأ أن وطبيعي الدين. يف يبتِدعونه وبما بهم الناس يُعَجب أن غايتهم َوُجل
َمظهره إالَّ الدين من يبَق لم إْن إذن عَجب فال اغتنموه، ما عىل بينهم فيما والحَسد
إال اإليمان ومن — Adulation هللا عبادة ال Adoration األوثان عبادة أي — الخارجي
ألنهم الحيوانات، ُمستوى إىل بالبرش ينزلون من أحكام ًة خاصَّ السابقة، باألحكام التصديق

والصواب. الخطأ بني التمييز وحرية الُحكم، ُحرية يمنعونهم
واألوهام، والُخَزْعبالت الُخرافات من مجموعة فهو الصوفية، ره يَتصوَّ كما الدين أما
مع بالطبع، فاِسد إنه عنه ِقيل الذي الذِّهن عن وبُعًدا للعقل، احتقاًرا الدين أصبح حتى
الكِذب، يف وَقعوا وَلما الغرور، أصابهم َلما الِفطري بالنُّور إليه اهتدوا قد كانوا لو أنهم
عليهم، ولَعطفوا الرأي، يف ُمخالفيهم اضطهدوا وَلما للناس، كراهيًة ال فيه، ُحبٍّا هللا ولَعبَدوا
الكتاب بأرسار أُعِجبوا وَلما سالمتهم، عىل يَحِرصون كما اآلخرين سالمة عىل ولحَرصوا
حتى الكتاب؛ وبني بينها التوفيق أو األرسطية، األفالطونية الت التأمُّ بعَض تتعدَّى ال التي
األنبياء جعلوا اليونان، أخطاء يف يَقُعوا ال وحتى الوثنيِّني، فلسفة باتِّباع الناس يَتَّهمهم ال
وكلَّما املقدس، للكتاب اإللهي املصدر يف ُمطلًقا يشكُّوا لم فإنهم ذلك، عن فضًال يَهذُون.
أن بدَّ ال للكتاب اإللهي املصدر إثبات أنَّ مع عمياء، طاعًة أطاُعوه باألرسار فيه شعروا

مُلحتواه. الِعلمي للبحث نتيجة يكون
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وامَلوِقف طبيعي، غري موقف إنه أي ُمغرتب، موقف فويرباخ يقول ما عىل إذن الدِّين
امُلتديِّن يَعتِرب إذ نقيضان؛ الفطري والنور التديُّن الطبيعي. املوقف هو الِعلمي العقيل
مجموعٍة عىل قائم نفسه التديُّن أنَّ مع وللِبدَع، ولإللحاد لالتَديُّن مصدًرا الفطري النور
عىل يعتِمدون الذين الفالسفة فإلحاد إلهية. تعاليم امُلتديِّنون يظنُّها التي الُخزْعبالت من
وثنيَّة والُخرافات األوهام عىل القائم امُلتديِّنني وإيمان الصحيح، اإليمان هو الِفطري النور
إدراك ْرشط التأليه رْفض وكان الِعلم رشط تديُّن الالَّ كان ثم ومن صحيح. إلحاد أي ية؛ حسِّ
الفكر ألنَّ عاَلَمني؛ يف وليس الطبيعي العالم وهو واحٍد عاَلٍم يف موجود فاإلنسان الطبيعة،

للطبيعة. تحليل
ُشيوع مدى عرْفنا فإذا العقالنية، نحو خطوٌة إذن االنفعايل السلوك عىل القضاء
الشخصية العالقات يف واالنفعاالت األهواء ل تدخُّ ومدى النامية، البالد يف االنفعايل السلوك
أحد العقل وغياب االنفعال سيادة أن عرْفنا وتطبيقها، القوانني َسنِّ ويف املواقف تقدير ويف

التخلُّف. مظاهر
يُكِثر إذ لطة، السُّ سيطرة تحت وإلبقائها الجماهري عىل للسيطرة أيًضا الدين ويُستخَدم
طريق عن يُمكن حتى باملوالد، واالحتفاالت املعابد، بناء يف العَظمة مظاهر من الدكتاتور
الوسائل أفضَل الُخرافة كانت لذلك له؛ العمياء والطاعة للدكتاتور، أو هلل الُخضوع التأليه
الصاِلحني وبعبادة هللا، وبأتقياء باملوالد، االحتفال الُعليا لطات للسُّ فيكفي ة، العامَّ لتسيري
بالشعائر الدِّين تجميل ويتمُّ آلهة، باعتبارهم امللوك إىل فيُنَظر وراءها ة العامَّ تسري حتى
باعتباره امللكي، النظام أساس هي فالُخرافة والتيجان. بالقصور امللوك وتزيني «الطقوس»
باسم وإرهابهم الناس، خداع يبغي الذي امُلطَلق الفرد ُحكم عىل يقوم الذي التقليدي النظام
حني يف والعقيدة، الفكر عىل ُقيوٍد ووضع واستعبادهم، عليهم، السيطرة أجل من الدِّين
وعقيدته، ِفكره يف حرٍّا امُلواطن فيه يكون الذي الجمهوري النظام يف إالَّ يَسود ال العقل أنَّ

الدولة. لترشيع ُسلوكه فيه يخَضع والذي
والدولة، الدِّين بني لة الصِّ دراسة هو سبينوزا رسالة من الثاني الهدف يبدو وهنا
ينشأ بل فقط هللا يف نظرية ليس فالالهوت والسياسة. هوت الالَّ بني هو: يقول كما أو
كذلك. سيايس نظام عنه ينشأ بل فحْسب، عقائد الدين وليس كذلك، اجتماعي نظام عنه
هي ما بقْدِر والسياسة الالهوت بني لة للصِّ دراسًة ليست سبينوزا رسالة أن والحقيقة
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هو سبينوزا غرض إنَّ أي السياسية،14 لطات والسُّ الالهوتية لطات السُّ بني لِة للصِّ دراسة
لة الصِّ شئنا إْن أو القائمة، السياسية والنُّظم بالفعل القائم الالهوت بني لة الصِّ دراسة
امُلمثَّلة املدنية السلطة وبني الكنيسة يف أو الدين رجال يف امُلَمثَّلة الالهوتية السلطة بني
من سبينوزا فيها عاش التي لألوضاع واقعية دراسة فهي الدولة، رئيس يف أو الُحكم يف
ُحرية ومنع الُخرافة، عىل يقوم رأينا كما وكالهما والسياسية، الالهوتية السلطتنَي تداُخل
ح التمسُّ يتمُّ أو الرشطة، وأقسام املعابد بني التواطؤ تمَّ لذلك العقل؛ عىل والقضاء الرأي

لطات! للسُّ الزُّلفى تحُدث كما باملعابد
رضورة أيًضا الرأي ُحرية فإنَّ الصحيح، لإليمان رضورة الرأي ُحرية كانت وملَّا
الراِصد هو العام والرأي العام، الرأي دعامة هي الفكر فُحريَّة الدولة، يف الداخيل للسالم
عىل ُقِيض الفكر، حرية عىل ُقِيض فإذا الداخلية، األمور يف خاصًة الدولة يف يحدث ما لكلِّ
أجهزة وتفعل يشاء ما الحاكم يفعل داخلية. دعامة بال الدولة وأصبََحت العام، الرأي
الدولة. أمن فيُقىضعىل للُحكم، امُلناهضة يَّة الرسِّ الجماعات تنشأ وبالتايل تريد، ما الُحكم
أمن لتعرََّض وإالَّ الفردية، الحريات يف ل تتدخَّ أال ة العامَّ السلطات عىل يِجب لذلك
الضامن هو فرٍد وكل بطبيعته، حرٌّ فرٍد كلُّ للفرد، الطبيعي الحقُّ هو فهذا للخطر. الدولة
لبعض وتنتِرص النظرية، األمور يف بقوانينها الدولة ل تتدخَّ عندما الِفتَن وتنشأ لحريته.
وحَدها، األفعال الدولة وضَعِت إذا إالَّ الِفتَن ف تتوقَّ ولن اآلخر، البعض وتُعادي العقائد،
َره يتصوَّ وأن يشاء، كما هللا يعبد أن ُمواطن كلُّ يستطيع حتى القانون؛ تحت األقوال، دون
عليه، ِحكر وال للِفكر احتكار ال ظنيَّة. كلُّها أقواٍل أجل من الرقاب تُقَطع أن بدل يُريد، كما
لرأٍي الدولة تنتِرص وكيف عليه. الرقابة يف أو امُلفكر ُحرية يف ل التدخُّ الدولة حقِّ من وليس
والباقي للدِّين صحيح واحد تفسري هناك وليس السياسة، يف أم الالهوت يف سواء رأٍي عىل
دون لرأٍي والتحزُّب التسلُّط وإن يشاء، كما وتأويلِِه الوحي َفهم يف الحق إنسان لكلِّ خطأ؟
للمواطنني مكفولًة تكون أن يِجب إذن الرأي ُحرية اإليمان. ضياع إىل حتًما ليؤدِّي رأي
تكون أن ينبغي فال عليها. القاِضية وليست الحرية، لهذه الراعية هي الدولة وتكون جميًعا،
الرأي ُحرية للجميع. الرأي حريَّة تكُفل علمانية دولة بل ، ُمعنيَّ لديٍن تنتِسب طائفيًة الدولة

Tractatus Théological- الرسالة لعنوان ترجمتها فرنسيسيف مادلني الفرنسية امُلرتجمة َلت فضَّ لذلك 14
.Traité des Autorités Théologico-Politiques فأصبح: ُسلطات لفظ إضافة ،Politicus
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تثبيَت أن يَظنُّ الذي الحاكم وإن الدولة، يف والسالم األمن يعمَّ حتى اجتماعية رضورة إذن
إىل محالَة ال ينتهي الفكر، ُحرية عىل وبالقضاء والطغيان، بالقهر يكون إنما ُحكمه قواعد
اإللهي القانون إنَّ بل الدولة، عىل قضاء الفكر ُحريَّة عىل القضاء يف ألنَّ إليه؛ قَصَد ما غري
نشأْت قد نفسها الدولة ألن غريبًا ذلك يبدو وال الناس، لجميع الُحريَّة هذه يمنح نفسه
عنهم، والدفاع بحمايتهم تقوم كي الدولة إىل ُسلطتهم يُفوِّض األفراد بني اجتماعيٍّ بعقٍد
أن للشعب، امُلمثِّلة وهي الُعليا، لطات للسُّ يجوز ال لذلك األفراد؛ لسلطة ُممثِّلة الدولة فُسلطة
الدكتاتورية النُّظم تنشأ حرَّة. بإرادة لها فوَّضها التي حريته تقيضعىل أن أو ه، ضدَّ تعمل

حقوق. من لها األفراد ه فوضَّ ا عمَّ النظر بغضِّ تُريد، ما الُعليا لطات السُّ تفَعل عندما
فحْسب، السياسة أو فحْسب، الالهوت هو ليس سبينوزا رسالة موضوع أنَّ والحقيقة
فرتٍة يف النبوَّة ق تتحقَّ عندما التاريخ. يف الوحي — أدقَّ بتعبرٍي — بل بينهما، لة الصِّ حتى أو
فينجح عب، الشَّ يف السائدة الطبيعة عىل للتغلُّب الوحي يأتي ُمعني، شعٍب وعند ُمعينة،
هو الرسالة فموضوع ثَمَّ ومن الَوحي. عىل بالتغلُّب السائدة الطبيعة تنتهي ثم حني، إىل
اليهوديحتى عب للشَّ الَوحي أتى لقد يُقال. ما املقدَّسعىل التاريخ أو يني الدِّ التاريخ فلسفة
الوثنية، سادتُْه أْن إىل انتهى ولكنه الَوثَني، تكوينه وعىل املادية، ية الِحسِّ طبيعته عىل يتغلَّب
عىل التغلُّب أجل من للسالم، داعيًا امَلسيحي الَوحي أتى ثُمَّ ية، الِحسِّ الطبيعة عليه وتغلَّبَت
ية الِحسِّ املادية عىل التغلُّب أجل من الرُّوحية، للطهارة وداعيًا الرُّومانية، الحربية الطبيعة
املادية عليه وتغلَّبْت ب، والتعصُّ الحروب ساَدتْه أْن إىل انتهى ولكنه والرومانية، اليهودية
أمٍة خريَ اإلسالمية األمة تكون حتى جاء اإلسالمي الوحي بأنَّ أيًضا القول ويُمكن الحسية.
أو الخارج من ُمستعَمرة اآلن هي فإذا امُلنكر، عن وتنهى باملعروف تأُمر للناس أُخرَجت

الوحي. إليه قَصد ما عكس إىل انتهت إنها أي الداخل؛ من الثروات َمسلوبة
د؛ الضِّ إىل ينقِلب أنه وكيف التاريخ يف الوحي ملصري دراسة هي إذن سبينوزا رسالة
ب والتعصُّ املظهرية تسوُده ُمجتمع إىل ل تتحوَّ والتضحية وللسالم للرُّوح دعوة فاملسيحية
َخري إلقامة دعوة واإلسالم عاص، ُمجتمع إىل تنقِلب للطاعة دعوة واليهودية والكراهية،
سبينوزا يدُرس االستعمار. ويحُكمه التخلُّف يسوُده ُمجتمع إىل ينقِلب للناس أخِرَجت ة أُمَّ
ُخرافة، إىل والتديُّن حْرف، إىل واملعنى كتاب، إىل والوحي مادة إىل الرُّوح قلب القلب، هذا
اإللهية والتعاليم بُطالن، إىل والحقيقة ب، تعصُّ إىل واإليمان وشعائر، طقوس إىل والتقوى
إىل واإلنسان َوثنيَّة، إىل والدِّين مسارح، إىل واملعابد جهل، إىل الفطري والنُّور ِبدَع، إىل
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ينتهي اللَّهَب وكأن مادي، سقوٍط إىل بالرضورة ينتهي الحيوي الدافع وكأن حيوان،
َرماد.15 إىل بالرضورة

املقدَّسة للُكتُب التاريخي النقد رابًعا:

الحديثة، الفلسفة وضعتْها التي العلمية املناهج أحد املقدَّسة للُكتب التاريخي النقد يُعتَرب
نتَجْت واإلنجيل، التوراة لدراسة بالنسبة األوروبية الحضارة مكاسب أهمِّ من يُعتَرب كما
هناك أن فكما له، الطبيعة وإخضاع سبينوزا، قرن عرش، السابع القرن يف العقل تأليه عن
الطبيعية الظاهرة بني فرق وال الراوية، ة صحَّ لضبط قوانني أيًضا هناك للطبيعة، نظاًما
ثالثة: القرن هذا يف النقد لواء حَمل وقد وقواعده. للعقل يخضع كالهما الديني؛ والنصِّ

أوسرتيك.16 جان سيمون، ريتشارد سبينوزا،

مادة. إىل الرُّوح ل تحوُّ عىل بها ليُدلَّ الفنية الصور هذه من كثريًا برجسون يستعمل 15
القرن يف الكلمة انترشت وقد «ُحكم». يعني الذي Krinein اليوناني الفعل من ُمستمدَّة نقد كلمة 16

عىل قائم النقد أنَّ مثًال La Bruyère البريري فاعتَرب األدبية. األعمال تقييم عىل لتدلَّ ة خاصَّ عَرش السابع
علًما. يكون أن دون الذَّوق

La Critiqueالنصوص نقد إذن لَدينا ويكون النصالتاريخية، ة صحَّ عىل النقدي الحكم إصدار ويمكن
زيادٍة بال األصيل النصِّ عىل العثور وُمحاولة للرُّواة املقصودة والزيادات اخ النُّسَّ أخطاء لتقارير Textuelle
القصة، الشعر، األدبي؛ نوعه إىل النصِّ لتحويل La Critique Littéraire األدبي النقد يأتي ثُمَّ نُقصان، أو
لحْسم La Critique Historique التاريخي النقد يأتي وأخريًا املثَل. الرمز، األسطورة، الرواية امللحمة،
Authenticité إليه املنسوب املؤلف إىل النص ِنسبة ة صحَّ إثبات أوًال تشَمل التي التاريخية ة الصحَّ مشكلة
قديًما الحديث ُعلماء اه سمَّ وما Critique de Provenance املصادر، نقد امُلحدثون النقاد اه سمَّ ما وهو
نقد امُلحدثون النقد علماء اه سمَّ وما Historicité املضمون حيث من النص تكاُمل إثبات وثانيًا نَد، السَّ

«املتْن». قديًما الحديث ُعلماء اه سمَّ وما Critique de Restitutions النص تكوين إعادة
ينية النصوصالدِّ ترجمات فنشأت امَلسيحية لنشأة األوىل الُعصور منذ األوىل النقدية امُلحاوالت بدأت وقد
وكان ،Septante السبعينية باسم املعروفة اليونانية إىل العربية من التوراة ترجمة ومنها Les Targums
كانت التي اللغوية املبادئ تطبيق نقُده يتَعدَّ لم ولكن القدماء، النصوص نقد روَّاد أحد Origène أوريجني
Les Héxaples عواميد ستة يف التَّوراة مرة ألول ووضع اإلسكندرية، مدرسة يف الوقت ذلك يف معروفة
(تفسري النصوص لتأويل رشوح عدَّة وضع كما امُلختلفة، اليونانية بالنصوص العربي النصِّ مُلقارنة
إفريقية؛ والثانية أوروبية األوىل التينيَّتان، نُسختان ظهرْت ثمَّ ته)، صحَّ إثبات بعد ثانية ُمشكلة النص
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التفكري الريايضإىل التفكري ل وحوَّ اإلنسان، يف العقل عَرش الثامن القرن وضع إن فما
وكان وهردر. ولسبخ فولتري مثل اإلنسانيِّني، ِكبار ُهم اد النقَّ ِكبار أصبح حتى اإلنساني،

الرِّواية. يف الداخلية التناُقضات باسم منه أكثَر العقل باسم النقد
التاسع القرن يف للِعلم فلسفٍة إىل عرش الثامن القرن يف التنوير فلسفة تحوَّلت إن وما
عىل القائم العلمي النقد إىل اإلنسان باسم الفلسفي النقد من أيًضا النقد ل تحوَّ حتى عرش،

بالفولجات ى تُسمَّ ما وهي للتَّوراة جديدة برتجمٍة والقيام ني النصَّ مراجعة إىل جريوم القديس دفع مما
اإلسكندرية. مدرسة يف الرمزي التفسري مُلواجهة حرفيٍّا تفسريًا تفسريها ورأى ،La Vulgate

عىل بامُلحافظة امُلكلَّفون وهم Les Massorates املاسوريون قام رة امُلتأخِّ الوسطى العصور ويف
تَرَجم ثم الحرفية، وح الرشُّ ببعض وقاموا النص، عىل والحروف النَُّقط بإدخال القديم، العهد نصوص
حرفيٍّا، رشًحا عزرا بن إبراهيم وَرشَحها العربية إىل التوراة (٨٩٢–٩٤٢) الفيومي يوسف بن سعديا
عقليٍّا. تفسريًا التوراَة وأعطى ميمون بن موىس أتى حتى رايش، باسم امُلكنى إسحاق بن سليمان وكذلك
والالتينية اليونانية امَلخطوطات ،١٥١٦ سنة أراسم نََرش امَلطبعة اخرتاع وبعد النَّهضة، عرص ويف
نقد عىل للكتاب اإلرشاقي التفسري غَلب الدِّيني اإلصالح ويف الكنيسة. آباء مؤلَّفات نُِرشت ثُم الجديد، للعهد
ريتشارد يدي عىل عرش السابع القرن يف إالَّ التحديد وجه عىل ينشأ لم التاريخي النقد ولكن النصوص،
ُمتقاِبلة عواميد عىل عدَّة بلغاٍت املقدَّسة الُكتب نرش بعد J. Austruc أوسرتيك وجان R. Simon سيمون
أجل من L. Chappelle شابل ولويس Morin موران فعل كما امُلختلفة النصوص ُمقارنة يُمكن حتى
وهي: الحديث النقد عىل فاتحة تُعدُّ سيمون لريتشارد النقدية األعمال ولكن األصيل. النص عن البحث
ويَشكُّ اآلن حتى نشأته منذ الِعربي النص تاريخ فيه ويَدُرس العتيق، العهد لنصوص النقدي التاريخ (١)
ظهور فيه ويرشح العتيق، العهد Versions لرتجمات النقدي التاريخ (٢) موىس، إىل التوراة ِنسبة يف
لرتجَمات النقدي التاريخ (٤) الجديد، العهد لنصوص النقدي التاريخ (٣) واختالفها، ونقلها الرتجمات
أمامه Bossuet بوسويه وقوف من وبالرغم الجديد. العهد لرشوح النقدي التاريخ (٥) الجديد، العهد
عرش الثامن القرن يف أيًضا واستمرَّ ضدَّه. بسكال وقوف من بالرَّغم سبينوزا عند استمرَّ النقد أن إالَّ
بفضل النْقل عرص يُعدُّ عرش التاسع القرن ولكن والجامعة، اإلنشاد نشيد أسفار يف وشكِّه فولتري عند
النقُد وانقسم فرنسا، يف Renan رينان لها روج التي الهيجيلية املدرسة تأثري تحت الربوتستانت اد النُّقَّ
النقد أنصار من أصحابها وغالبية النقدية واملدرسة رينان. شرتاوس، األسطورية، املدرسة مدرستنَي: إىل
نشأة بعد الحارض العرص يف التجديد أزمة نشأت ثم للنُّصوص. (التاريخي) الِعلمي النقد أو العقيل
للجماعة حيَّة تجربة عن وتعبريًا موقٍف من جزءًا النصِّ واعتبار الوجود وفلسفة الفينومينولوجي املنهج
األبديَّني التيَّاَرين بني أو وخصومه النقد أنصار بني حاليٍّا املعركة زالت وما النص. فيها نشأ التي األوىل
(انظر: ضدَّه يِقف الذي املحافظ والتيار التاريخي بالنقد يَسَمح الذي التَّقدُّمي التيار يني: الدِّ الِفكر يف

.(J. Steinmann: La Critique devant la Bible, Fayard, Paris, 1956
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وتَمَّ امُلقارنة، األساطري وِعلم اللغة، ِفقه عىل واالعتماد بينها، واملقارنة النصوص، تحقيق
العلوم وتقدُّم دلتاي، عند التاريخي» «الشعور كْشف بعد التاريخي املنهج قواعد وضع
األسطورية املدرسة منها خرَجت التي املصادر أحد هيجل فلسفة كانت وقد اإلنسانية.
املدرسة اد نقَّ وصَف الرُّوح ر تطوُّ هيجل وَصَف فكما وباور، شرتاوس عند النقد، يف
من كليهما واعتربوا النصِّ ر لتطوُّ امُلوازي العقيدة ر تطوُّ اليساريني، من وهم األسطورية،

وضِعها. ومن الرُّوح ِفعل
الفكر يف الدِّيني التجديد حركة نشأة يف األسباب أهم التاريخي النقد ويُعتَرب
التجارب عن يُعربِّ النصُّ وأصبح الدِّيني، النص يف الشعوري البُعد قام فقد امُلعارص،17
النص وضع من بدَّ ال كان ثَمَّ ومن منها، النص نشأ التي األوىل ينية الدِّ للجماعة الحيَّة
واقعة ِمثل األول، الجماعي للشعور النفسية امُلكوِّنات ودراسة Sitz im Leben الحياة يف
عن تُعربِّ الحواريني رسائل وأصبحت باالضطهاد. الشعور أو األمل، خيبة أو االنتظار،
أفكارها، األوىل الجماعة عاشت ورغباتهم. النفسية ُعقِدهم وعن بل لهم، شخصية تجارب
يف ثم صغرية، مجموعات يف ُجمعت التي وهي ذلك، بعد بالنصوص عنها َت عربَّ ثم
ثم بالعرشات، تُعدُّ كانت التي الثاني القرن يف األناجيل تكوَّنت حتى كبرية، مجموعات
وأصبح الرابع،18 القرن يف وقنَّنتْها عقائدها مع يتَِّفق ما منها، أربعًة الكنيسة اختارت

كتابه نرش عندما Harnack هارناك عند العريضة خطوطه يف الحايل القرن يف النقد حركة بدأت 17

الفلسفية امَلدلوالت فيه وأعطى ،١٩٠٢ سنة L’essence du Christianisme  «املسيحية «جوهر الشهري
وأرىس توبنجن، مدرسة ًة خاصَّ عرش، التاسع القرن يف الِعلمي التاريخي النقد إليه وَصل ِلما ينية والدِّ
يف التجديد حركة ونشأت األخالق، هو املسيحية جوهر أنَّ إىل تدعو التي الحرَّة الربوتستانتية قواعد
L’Evangile  «والكنيسة «اإلنجيل هارناك عىل ردَّه A. Loisy لوازي نرش عندما فرنسا يف الكاثوليكية
الجرانج أمثال من الكاثوليك امُلحافظني ثائرَة أثار قد قبُل من هارناك كان .١٩٢٩ سنة et l’Eglise
قواعد وضع الذي L’école biblique de Jérusalem التوراة لدراسة الُقدس مدرسة س ُمؤسِّ Lagrange
،١٩٠٤ سنة La Méthode Historique  «التاريخي «املنهج كتابه يف امُلحاِفظ التاريخي املنهج
وموريس ،١٩٠٧ سنة Dogme et Critique  «والنقد «العقيدة كتابه يف E. Le Roy روا لو وإدوار
وأخريًا ،١٩٠٤ سنة Histoire et Dogme  «والعقيدة «التاريخ مقاله يف M. Blondel بلوندل
Critique de  «النقد «نقد يف الفلسفي التاريخي للمنهج قواعد لوضع ومحاولته جيتون جان جاء
عىل ا ردٍّ ١٩٥٩ سنة L’Eglise et l’Evangile  «واإلنجيل «الكنيسة ويف ١٩٣٧ سنة la critique

وامُلحافظني. امُلجدِّدين بني وخصومه، النقد أنصار بني دائرة املعركة زالت وما لوازي.
.La Phénoménologie de l’Exégèse (مخطوط) رسالتنا انظر 18
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لإلنسان، الوجودي التحليل إىل النصِّ إرجاع هو — بولنمان وضعه كما — التفسري منهج
عنها. النصُّ يُعربِّ التي األسطورة ونشأة نشأته، تتبَّع أن بعد

يف ظهرْت التي هذه النقد أنواع كلِّ بني جمُعه هو سبينوزا نقد يُميِّز الذي ولكن
كما الهنديس، الريايض العقل استعمال عىل يقوم عقيل نقد فهو املاضية، الثالثة القرون
كنُور الِفطري النُّور اسِتعمال عىل يقوم إنساني نقٌد وهو «األخالق»، كتاب يف الحال هو
وهو وانفعال، وتخيُّل إدراٍك من اإلنسانية القوى تحليل إىل ويهدف اإلنسان، يف طبيعي
إخضاعه ويحاول الطبيعية الظاهرة تُدَرس كما الدِّيني النص يدُرس ِعلمي نْقد أيًضا
الطبيعيََّة الظاهرَة العاِلم يُخِضع كما الراوية ر لتطوُّ قوانني إىل والوصول ثابتة، لقواعد
بسواء، سواء كالعاِلم فالناقد الظواهر، تحُكم قوانني إىل ويِصل الِعلمي، املنهج لقواعد
كان وقد تحُكمها. التي قوانينها إىل الوصول ويحاول أماَمه، التي الظاهرة يدُرس كالهما
دعائم أحد زال وما تبدأ، أن قبل اليهودية يف التنوير حركة نشأة يف سببًا سبينوزا نقد

اإلطالق. عىل الدِّيني التجديد
الضاِمن وهو امُلقدَّس، للكتاب اإللهي باملصدر اإليمان عىل سابق التاريخي والنقد
تحقيٍق إىل وتحتاج اإللهي، الوحي عىل تحتوي تاريخية وثيقة هو حيث من ته لصحَّ
للكتاب اإللهي املصدر تُثِبت التي امُلحافظة النظر وجهة يرُفضسبينوزا مضبوط. تاريخي
الكتاب، ُمحتوى تربير الحالة هذه يف النقد ة مهمَّ وتكون التاريخي، املنهج قواعد تطبيق قبل
اد النُّقَّ بعُض أرصَّ لذلك امُلجاورة؛ البيئات من دخيلة وأساطري جماعي، خْلق من فيه بما
يكون أن بدَّ ال الناقد أنَّ اآلَخر البعض اشرتط بل جانبًا، إيمانه يرتُك أن يِجب الناقد أنَّ عىل

التاريخي.19 البحث تزييف يف إيمانه ل يتدخَّ ال حتى له إيمان ال

والتبديل، التغيري من كتابَُه حِفظ قد هللا أنَّ ويدَّعون امُلحافظني الالهوتيِّني من وأكثرهم البعض يُغايل 19
عىل التاريخي املنهج قواعد لتطبيق هناك داعَي فال ثَمَّ ومن للنُّصوص، الحافظة هي اإللهية العناية وأنَّ
وهي َلَحاِفُظوَن﴾، َلُه َّا َوإِن الذِّْكَر نَزَّْلنَا نَْحُن ﴿إِنَّا امُلقدَّسة للُكتُب تاريخيٍّ نقٍد وإقامة الدينية، النُّصوص
ديكارت، عند اإللهي دق بالصِّ شبيهة وهي اإللهية، لطة للسُّ وتلجأ النقد، من تهُرب ِرصفة، الهوتيَّة نظرية
الواقع، يف امَلعنى تطبيق وحفظ املعنى، ِحفظ هو اآلية معنى يكون وقد اإلنسانية، باملعرفة يتعلَّق فيما
أهَل القرآن به يَتَِّهم ما وهو والتبديل، والتحريف التغيري يَعرتيه ما فذلك ن، امُلدوَّ الحريفِّ النصِّ ِحفظ ال

امُلقدَّسة. للُكتب التاريخي النقد ويُؤيِّده الكتاب،
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ضاع الذي أو الُقدماء جِهله الذي العلم هذا الجديد، الِعلم هذا أهمية سبينوزا يُدرك
الِعلم هذا قواعد وضع هي إذن الحديث العرص ة مهمَّ يشء. منه يَِصلنا لم كبري جزءٌ منه
يتقبَّلون الناس يُعِد لم إذ للغاية، ًرا ُمتأخِّ يبدو ذلك أنَّ مع منها، الزائف ورفض وتكِملِتها

الروايات. عىل التاريخي املنهج قواعد وتطبيق الكتاب يف العقل تحكيم بسهولٍة
ة الصحَّ من منها كلٍّ نصيب ُمبينًا سفًرا، سفًرا التَّوراة أسفار سبينوزا ويُحلِّل
الفريسيِّني تأكيد من بالرغم موىس، يكتُبها لم Pentateque الخمسة فاألسفار التاريخية.
األسفاَر َكتَب بذلك. الجهار عىل يَجرؤ لم الُحر، الناِقد العاِلم وهو عزرا، ابن أنَّ حتى ذلك،
يذُكرها التي األسباب لبعض وذلك طويلة، بمدٍَّة موىس بعد عاش آَخر، إنسان الخمسة

مثل: عزرا ابن

األردن. نهَر يَعُرب لم ألنه التثنية سفر ُمقدِّمة موىس يكتب لم (أ)
أنَّ أي حجًرا، عَرشَ اثنَي يتجاَوز لم الذي امَلعبد حائط عىل مكتوبًا موىس سفر كان (ب)

اآلن. لَدينا ا ممَّ بكثرٍي أصغَر كان فر السِّ
إن ذلك موىس يقول أن يمكن وال التَّوراة.» موىس كتََب «وقد التثنية: سفر يف قيل (ج)

كاِتبَها. هو كان
ا ممَّ األرض.» هذه يف الكنعانيُّون «وكان قائًال: الكاتب يُعلِّق التكوين، سفر يف (د)
وطْرِد موىس موت بعد أي فر، السِّ هذا الكاِتب تدوين وقت تغريَّ قد الوضع أن عىل يدلُّ

الراوي. هو موىس يكون ال وبذلك الكنعانيِّني،
بناء بعد إالَّ االسم بهذا يُسمَّ ولم هللا، جبل موريا» «جبل ي ُسمِّ التكوين سفر يف (ه)

عرصموىس. بعد تمَّ ما وهو امَلعبد،
بعد ُكِتبت الرواية بأنَّ تُوحي أوج، قصة يف اآليات بعض ُوِضعت التثنية، سفر يف (و)

بعيد. َزَمٍن ُمنذ حدثت أشياء امُلؤلِّف يروي إذ طويلة؛ بمدَّة موىس موت

أخرى: ملحوظاٍت هذه عزرا ابن ملحوظات عىل سبينوزا يُضيف ثم

امُلتكلِّم. بضمري وليس الغائب، بضمري األسفار كتابة (أ)
له. التاِلني األنبياء بَموت عليه والُحزن ولحِده موىس موت ُمقارنة (ب)
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عرصموىس. يف عليها كانت ا عمَّ ُمختلفة بأسماء األماكن بعض تسمية (ج)
موىس.20 َموت بعد حتى الزمان يف الرواية استمرار (د)

هناك وليس وتتكرَّر، تَعود ثم باستمرار تنقِطع والترشيعات الروايات من مجموعة الخمسة األسفار 20
Tertullien ترتيليان قارَن فقديًما بُمؤلِّفها، يتعلَّق فيما ًة وخاصَّ والتحقيق، الدراسة من نال ِمثله ِسفر
مع األسفار نصوص Eusèbe de Cisarée القيرصي يوسبيوس قاَرن كما ببعض، بعضها األسفار
ظنَّ وقد اللغة. من ابتداءً للنصوص الحرفية املعاني معرفة جريوم القديس وحاَوَل الفينيقية، املأثورات
الرشوح بعض مع الوسيط العرص يف االعتقاد هذا وظلَّ التوراة، ُمؤلِّف هو موىس أنَّ قديًما الكنيسة آباء
كارلشتات أيًضا ذلك فعل كما موىس إىل األسفار نسبة يف وشكٍّا Lods ولودز سبينوزا جاء حتى اللغوية
الثامن القرن يف النقد استمرَّ وقد عزرا. إىل الخمسة األسفار Massiusماسيوس الناقد وينسب ،Carlstadt
فرض وينشأ األسفار. يف هللا تسِميات اختالف Austric أوسرتيك فالَحظ األدبي، النقد جانب يف عرش
امُلتعدِّدة املصادر نظريات نشأت كما ،١٧٨١ سنة Eichhorne أيشهورن صاَغه الذي الكتابي املصدر
هذه ،(١٨٠٥–١٨٠٧) Wette وفيته (١٨٠٢–١٨٠٥) Vater وفاتر ،١٧٨٢ سنة Geddes جريس عن
يأتي ثم .(١٨٢٢) Ewald إيفالد ،(١٨١٢) Kelle كيله يرى ما عىل بينها التجميع تمَّ التي املصادر
ونولدكه Reihm ريم إليها وانتسب املكتوبة املصادر نظرية ويصوغان Hupfeld وهوبفلد Ilgen الجن
سنة ره وتطوُّ الالهوت لنشأة ُموازيًا ِره وتطوُّ النص نشأة تتبُّع وحاول Vatke فاتكه أتى ثم ،Nöldeke
هيجل بأفكار ُمتأثًرا األربعة، املصادر عىل القائمة املشهورة نظريَّته وأعلن فلهاوزن أتى حتى ١٨٦٩
ومصادرها مؤلِّفها عىل التعرُّف مُلحاولة األسفار مضمون عرض يف اد النقَّ ويستمرُّ التاريخ، ر تطوُّ عن
موضوعاٍت حول األسفار نصوص تجميع حاوَل فقد (١٨٦٩) Graf وجراف Kuenen كوينن مثل
ستة: مبادئ يف فلهاوزن نظرية تلخيص ويُمكن .Dîmes األوقاف الرهبنة، األضاحي، مكان ِمثل واحدة
الجنوب يف الياهوي النص ظهور (٢) يهوه. حروب وكتاب Yasher يرش كتاب مثل أوىل مجموعات (١)
وريم Kittel كتل عند الياهوي النص قبل الشمال، يف األلوهي النص ظهور (٣) جماعة. أو شخص ألَّفه
ِه وضمِّ األحبار أحد وضع من التثنية ِسفر ظهور (٥) الساِمرة. سقوط بعد مًعا ني النصَّ َضمُّ (٤) .Riehm
هي النظرية هذه زالت وما القداسة. أو الرهبنة قوانني عىل يحتوي نصٍّ ظهور (٦) األوىل. للمجموعة
ولودز ١٩٥٣ سنة املتحدة الواليات يف Pfeiffer بفيفر القديم، العهد عن النقدية الدراسات كلِّ يف السائدة
تحليالٍت يَستعملون الذين اد النقَّ وحتى ١٩٥٣ سنة أملانيا يف Kuhl وكول ١٩٥٠ سنة فرنسا يف Lods
وقد .١٩٥٢ سنة الدانمارك يف Bentzen وبنتزن ١٩٣٤ سنة أملانيا يف Eissfeldt إيسفيلت مثل أخرى
Surnaturel الطبيعة، يفوق ما كل لرفِضها فلهاوزن نظرية ُمعارضة وامُلحافظني اد النقَّ بعض حاول
لألسفار التاريخية ة الصحَّ من إنقاذه يُمكن ما إنقاذ أجل من القديم للرشق التاريخية الفحوص إىل ولجئوا

.Lagrange الجرانج يفعل كما ذاتها التاريخية النقد مناهج ِقيمة يف يُشكِّكون أو
Bultmann بولتمان يِد عىل نشأتها بعد Formgeschichte Schule األدبية َور الصُّ مدرسة وبدأت
األسفار منها نشأت التي األولية الوحدات عن البحث وحاولت ١٩٢٩ سنة Dibilusوديبليوس ١٩٢١ سنة
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يف عليه هللا أماله الذي فر السِّ وهو الشعب، عىل العهد» «ِسفر يقرأ موىس كان وقد
السفر هذا رشح ثُمَّ اآلن، لَدينا ا ممَّ بكثرٍي أقلُّ موىس كتَبَه ما أنَّ عىل يدلُّ ا ممَّ قصرية، جلسٍة
هذا ضاع وقد آَخر. رشًحا يشوع عليه أضاف ثم هللا»، «رشيعة ِسفر يف رشحه ودوَّن األول،
األسفار يف أُدِخل فقد األصيل، فر السِّ أما يشوع، وِسفر موىس ِسفر بني يجمع الذي فر السِّ

بينهما. التَّمييز يُمكن وال اآلن، لَدينا التي الخمسة
سريته، كتابة أراد آَخر، إنسان كتَبَه بل باسمه، ى امُلسمَّ السفر يشوع يكتب ولم
هذه من ُجزء ويُوجد عدَّة، بقروٍن َموته بعد ما إىل الرواية ت وتمَّ وُشهرته، فضله وإثبات
العهد إىل ت ُضمَّ قبل من روايات هناك كانت أنه عىل يدلُّ ا ممَّ الُقضاة، ِسفر يف الرواية

لهم.21 قوميٍّا ِسِجالٍّ أو إرسائيل، لبني وطنيٍّا تاريًخا باعتباره القديم،
ُمقدمة ألنَّ ِسفرهم؛ كتَبوا الذين هم أنفسهم القضاة أنَّ سليم عقل ذو أحٌد يظنُّ وال
يف أنه الكاتب هذا ويُعلن كتبَه، قد واحًدا كاتبًا أنَّ عىل تدلُّ والعرشين الحادي اإلصحاح

.G. Von Rad راد وفون Gressmann جرسمان أبحاث بعد وفيما Gunkel جونكل أبحاث من ابتداءً
األوىل الجماعة وحال االجتماعية األوضاع عن تعبري األوىل الوحدات (١) ثالثة: مبادئ عىل املدرسة وتَعتمد
األوىل الوحدات هذه ُمقارنة (٢) .Sitz im Leben الحية تجاربها يف النصوص وضع من بدَّ ال لذلك
اعتبار (٣) امُلقارن. األديان بتاريخ املدرسة ارتبطت ثم ومن وبابل، مرص يف لها امُلعارصة األخرى باآلداب
هذا بفْضِل وبالفعل، ُمعني. لشْعٍب والسيايس االجتماعي التاريخ يقصُّ َمحًضا إنسانيٍّا كتابًا القديم العهد
أنشأ وقد إلخ. … الذات وكالم ورمز ومثٍَل ُمبارش وكالم رواية إىل األدبية َور الصُّ تصنيف أمكن املنهج
نشأة أسباب أحَد كانت ولكنها النقدية النظريات من الحدِّ أجل من ١٩٠٦ سنة التوراة» «لجنة البابا
E. Cavaignac: Intro,) .A. Loisy لوزاي بفْضل فرنسا يف ًة خاصَّ الكاثوليكية داخل التجريدية الحركة

(.pp. 290–330
Le phénomène de l’Exégèse, Tome II, Essai d’une املخطوطة: رسالتنا كذلك (انظر

(.herméneutique existentielle a partir du N.T
مكتبة ص٤٢–٤٧، اليهود إفحام يف املجهود بذْل امَلغربي: عبَّاس بن يَحيى بن السموأل أيًضا (انظر

القاهرة.) الحماد،
ُحرِّرت امُلتعدِّدة الكتابات من مجموعة بل واحًدا ا نصٍّ ليس أنه يشوع لِسفر الحديثة الدراسات تُظهر 21
ِسفر عىل الخمسة األسفار عىل فلهاوزن طبََّقها التي األربعة املصادر نظرية سادت وقد ُمتباعدة، فرتات عىل
لألسفار العامة النتائج عىل يحتوي ألنه Hexateuque السادس السفر الحني ذلك منذ ي ُسمِّ الذي يشوع
الثامن). (القرن األلوهي النص أو التاسع) (القرن الياهوي للنصِّ َسواء لها، استمرار أنه كما الخمسة،
صياغة ظهَرْت النَّفي، وبعد السادس). (القرن التَّثنية ِسفر آراء عن التعبري أجل من النص هذا جمع وقد
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أن بعد يُكتَب لم أنه عىل يدلُّ مما إرسائيل، بني ملوك من ملك أيُّ هناك يكن لم زمانه،
السلطة.22 عىل امللوك استوىل

عديدة.23 بقروٍن موِتِه بعَد ما إىل تمتدُّ الرواية ألن ِسفره؛ صموئيل يكتُب ولم
ُحكم ُكتب من أنفسهم، امللوك باعرتاف أُخذ، بل امللوك، ِسفر أنفسهم امللوك يكتب ولم
سابقة قديمة قصًصا تروي والتي إرسائيل، ملوك وأخبار يهوذا، ملوك وأخبار سليمان،

فر.24 السِّ كاتب عرص عىل

بأْن السائدة النظرية هذه Eissfeldt إيسفلت عدَّل وقد النهائية، ياغة الصِّ وهي فر، للسِّ كهنوتية أخرى
ِقسمني، إىل الكهنوتي النص Von Rad راد فون م قسَّ وكذلك فر السِّ مصادر كأحد ُدنيويٍّا ا نصٍّ أضاف
يشوع، وسفر الخمسة األسفار بني ا تامَّ فصًال تَفِصل أخرى نظرية Noth ونوث Alt آلت قدَّم ولكن
املدرسة عليه تُِضف ولم امللوك، سفر حتى تمتدُّ التي التثنية ِسفر مجموعة من جزء السفر أنَّ نُوث فريى
عىل والثاني الغزو رواية عىل يحتوي األول ني: نصَّ مصدره ويجعل الصغرية. األجزاء بعض إالَّ الكهنوتية
حزم، ابن أيًضا: (انظر (.Delorme, dans Intro. à la Bible, I, pp. 389–91) فلسطني. وْصف

ص٣.) ج٢،
يف الوضع ح يُصحِّ الذي هو فر السِّ هذا يف فالقايض القضاة، هم موضوعه أن القضاة سفر يعني وال 22

فر السِّ تأليف تمَّ وقد األسباط. عند الوطنيُّون األبطال ُهم إذن السفر موضوع يحُكم. الذي ال إرسائيل
نظرية هي فر السِّ تكوين يف الشائعة والنظرية الشفاهية، املصادر بعض سيما وال ُمتعدِّدة، مصادر من
وهو عرش، الحادي القرن من الجنوب َمملكة من األول ني: نصَّ وجود تفرتض التي الخمسة األسفار
H. Cazelles: Intro,) األلوهي. النص وهو الثامن القرن من الشمال َمملكة من والثاني الياهوي، النصُّ

(.pp. 402–10
عىل تدوينه تمَّ وقد النصوص، من مجموعة من مكوَّن صموئيل سفر أن امُلحدثني النَّقد علماء عند 23

استمراًرا تكونان قد روايتنَي وجود عىل والثاني، األول صموئيل فرين، السِّ بني التكرار ويدلُّ عدَّة، مراحل
،Dhorme دورم ،Budde بوده ،Welhausen (فلهاوزن الخمسة األسفار يف واأللوهي الياهوي ني للنَّصَّ
كما الياهوي، النصِّ داخل ُدنيويٍّا مصدًرا Eissfeldt إيسفيلت ويضيف ،(Steuernagel شتورناجل

ثالثًا. مصدًرا Lods لودز يُضيف
،(Gressmann (جريسمان صموئيل ونصِّ الخمسة األسفار نيصَّ بني تَفِصل أخرى نظرية وهناك
من نشأ قد فر السِّ أن Weiser فيزر ويرى ُمتواِزينَي. وليسا ُمتتالينَي ني النصَّ يَعتِرب فإنه ،Rost روست أما
آخران ان نصَّ إليه وأُِضيف واحٍد مصدر من نشأ أنه يرى Buber بوبر أن حني يف به ة خاصَّ عدَّة مصادر

.(Delorme, p. 424–27)
هذه َفَرضت ثم ُمختلَفتنَي، وَرَقتنَي عىل باليونانية ُكِتب واحًدا سفًرا صموئيل ِسفرا كان األصل يف 24

اليونانية الطبعة يف فران السِّ أُضيف وقد عرش، الخامس القرن يف الِعربية التوراة عىل نفسها القسمة
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نشأتهم منذ العربانيني تاريخ يُقصَّ أن أراد واحد، ُمؤلِّف كلَّها األسفار هذه كتب وقد
غايٍة وتحديد بينها، والربط الروايات، تتابُع من هذا ويتَِّضح األول، املدينة تخريب حتى
الرِّوايات، وارتباط الغَرض، وحدة ثالث: بخصائص تتميَّز األسفار جعلت له، ُمعينة
الرِّوايات ألن Esdras؛ عزرا أنه سبينوزا ويظنُّ قرون. ِة بعدَّ الحوادث بعد ر امُلتأخِّ وتدوينها
ويف الرشيعة يف البحث يف ُجهده كلَّ أعمل قد عزرا أنَّ الكتاب ويذُكر قبله، تنتهي كلها
حياته وَهَب قد بأنه نفسها، بالشهادة اسمه يحِمل الذي فر السِّ يف عزرا ويذُكر عرِضها،
الَحَظ كما التثنية ِسفر عىل اإلضافات ِرسَّ لنا يُفرسِّ ما وهذا وعرِضها، الرشيعة لتنقية
التغيريات وكذلك الخروج، يف عنها التثنية يف العرش الوصايا ِصيغة واختالف ذلك عزرا ابن
الشخصية هو النبي ألنَّ األنبياء بأسماء األسفار يت ُسمِّ وقد األصيل. النص عىل طرأْت التي
إليه، نُِسبت ثم موىس، حول تدور الخمسة فاألسفار كله، فر السِّ حولها يدور التي الرئيسة
القضاة، ِسفر ي فُسمِّ الُقضاة حول والسابع إليه، فنُِسب يَشوع حول السادسيدور فر والسِّ
صموئيل ِسفر يا فُسمِّ والعارشحولصموئيل والتاِسع روث ِسفر ي فُسمِّ روث حول والثامن
والثاني. األول امللوك ِسفر يا فُسمِّ امللوك حول عرش والثاني عرش والحادي والثاني، األول
من هو عزرا يكن لم النهائية؟ ِصيغتَها الروايات أعطى من هو عزرا الكاتب هل ولكن
أخرى، ُكتب من الروايات جمع عىل عملُه اقترص بل النهائية، صيغتَها األسفار هذه أعطى
ُمختلفة بألفاٍظ نفسها الروايات وجود يُفرسِّ ا ممَّ تحقيق، أو ترتيٍب دون ونقِلها ونْسِخها،
بزمٍن الوقائع حَدثَت أن بعد مكتوبًة كانت أنها الرواية ألفاظ تُثبُت كما األسفار، من عدٍد يف
وكلُّ سبينوزا يتَِّبعها التي الوسيلة هو Anachronisme الزماني االضطراب هذا طويل.

امَلعروف.25 ُمؤلِّفها إىل ِنسبتها يف والشكِّ الرواية، كتابة زمن عىل التعرُّف يف اد النقَّ

اتبعت وقد امللوك. سفر األربعة األسفار اسم وأصبح مجموعتنَي، إىل بَدوره انقسم الذي امللوك سفر إىل
الرابع القرن يف جريون القديس بها قام التي اليونانية للتوراة الالتينية (الرتجمة Vulgat الفولجات
سفَري امللوك، وسفَري والثاني، األول امللوك سفَري صموئيل سفَري واعتربَت التَّسمية هذه امليالدي)

.(Delorme، p. 214) والرابع الثالث امللوك
Live de األغاني   ُكتب ها أهمُّ ة عدَّ مصادر من والرابع الثالث امللوك سفَري الكاتب استمدَّ وقد
يهوذا، ملوك أخبار وكتاب ُسليمان، أعمال وكتاب سليمان، نشيد الكاتب استمدَّ منه الذي Chant

املَلكي. األرشيف عىل االطالع استطاعوا ُكتَّاب ألََّفها إرسائيل، ملوك أخبار وكتاب
امِلَلل يف الفصل حزم، ابن انظر: الروايات، تلفيق عن للكْشف الوسيلة هذه املسلمون النقاد اتبَّع وقد 25

يف التناُقض إثبات هي امُلسلمني دراسات عىل الغاِلب ولكن صبيح. مكتبة ص٩٧، ج١، والنِّحل، واألهواء

32



امُلرتجم مقدمة

من ُمستقاة الروايات من وكثري تحقيق، دون ه نصِّ يف الروايات هذه عزرا نقل ولقد
خلًطا الخمسة األسفار يف نجد فمثًال بينها، فيما اختالفاتها يُفرسِّ وهذا املؤرِّخني، كتُب
نفسها القصص وتكرار الزماني، االضطراب نجد كما ترتيب، بال والوصايا الروايات بني
بال املجموعة النصوص من مجموعة أمام أننا يؤكِّد ا ممَّ األلفاظ، يف جوهرية اختالفات مع
جاءت لذلك املدينة؛ هدم حتى التالية السبعة األسفار يف أيًضا موجود وهذا ترتيب. فْحصأو
يف األحبار ينجح ولم ُمتعدِّدة، مصادر من مأخوذة ألنها وُمتعارضة؛ منقوصًة النصوص
نظاٍم وضع كيفية يعرفوا ولم لَُغتَهم، األوائل العربانيُّون جهل لقد بينها. للتوفيق ُمحاوالتهم
كاتب أو راٍو كل وكان الكتاب، تفسري يف تُتَّبَع قاعدة أو منهج هناك يكن ولم الرواية، يف
فلقد إليها، األخطاء بَت ترسَّ حتى األسفار هذه املاضية األجيال تحفظ ولم هواه، حسب يُفرسِّ
تُوَجد وال كلها. يُحُصوها أن دون ساقطة وفقراٍت فيها، مشكوًكا ِصيًغا األوائل اخ النُّسَّ الحظ
تؤثِّر ال ولكن أخطاء هناك أو الَخلقية، التعاليم عىل تحتوي التي النصوص يف كثرية أخطاء
أخطاء هناك ذلك، عدا وفيما البعض. بعضها مع الروايات واتِّفاق التعاليم، هذه جوهر يف
فيؤوِّلون بعناية، الكتاب يف هللا أبقاها إلهيَّة، أرسار أنها امُلتحذلقون امُلفرسون يدَّعي كثرية
ادِّعاء كله وهذا اخ، النُّسَّ يرتُكها التي البيضاء املسافات حتى والعالمات، والحروف النقاط
التعليقات أما القبالة. تدَّعي كما الكتاب، يف أرساٍر أية تُوَجد فال العقل، ويُناقض كاذب،
ُمحتملة لقراءاٍت الهامش يف وضَعها الناسخ أراد فيها، مشكوك ِصيَغ فهي الهامشية،
حتى — الفريسيون يدَّعي كما الرُّواة أو األنبيا يضعه ولم — الحروف عليه التبَسْت إذا
جزء ألنها ترَكها؛ الناسخ يشأ لم عْمد، َغري عن أخطاء تكون وقد إحداها، القرَّاء يختار
تُعد لم التي القديمة الكلمات بعض عىل تحتوي الهامش قراءات أنَّ والحقيقة الوحي، من
ذلك، ومع النص، يف وضعها من الناسخ ج تَحرَّ التي املكشوفة الكلمات بعض أو تُستعَمل
اتِّفاق من أكثر العربية اللغة قواعد مع بعضها اتِّفاق من بالرغم فيها مشكوك ِصيَغ فهي

عىل «الردُّ الخمسة األسفار يف تناُقٍض من حزم ابن يُثِبته ما مثًال انظر العقائد. يف والتحريف النُّصوص
ي ويُسمِّ ،١٩٦٠ العروبة، دار القاهرة، ص٦٤–٧٨، ص٥٦-٥٧، ص٥٠-٥١، اليهودي» النعزيلة ابن
ِنسبة بخطأ يتعلق وفيما ص١٨. ج٢، ص٣٦٧، ج١، الصحيح، الجواب وعزير، عازرا عزرا تيمية ابن
املليجي محمد طبعة ص٣١–٣٨، ج١، الحق، إظهار الهندي، هللا رحمة أيًضا: انظر ُمؤلِّفيها، إىل األسفار

الكتبي.
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إلينا. تِصل لم ولكنها منصيغة، أكثر ويُوَجد املاسوريون. رفَضها لذلك معها؛ األصيل النصِّ
وألنَّ الحروف، استبدال بسبب للنص، األقلِّ عىل ِصيغتان هناك كانت أنه فيه، شكَّ ال ا وممَّ
نفسه عزرا يكتُب ولم األكثر، عىل ثالث أو نُسختان قليلة، نَُسخ إالَّ لَديه تكن لم الناسخ

الديني. الوَرع من بدافٍع تغيريها اخ النُّسَّ يشأ ولم القراءات، هذه من شيئًا
لجمهور واحد عٍرص يف واحد مؤلِّف يكتُبها لم امُلقدَّس الكتاب أسفار إنَّ القول خالصة
والتكوين، امِلزاج يف ُمختلفة لجماهري ُمتعاِقبة عصوٍر يف كثريون مؤلفون كتبَها بل واحد،

ذلك.26 من أكثر وربما عام ألفي إىل التدوين ويمتدُّ
ُكتب قد األيام أخبار ِسفر أن وجْدنا سفًرا، سفًرا الكتاب أسفار باقي فحْصنا فإذا
ُسلطته، ومقدار مؤلفه ونجهل املعبد، بناء إعادة بعد وربما طويلة، بمدٍة عزرا موت بعد
سفر واستبعاد امُلقدس، الكتاب يف السفر هذا إدخال من لنعَجب إنَّنا بل وعقيدته، وفائدته،

ُمنتحلة.27 أنها عنها يُقال التي األسفار من وغريها طوبيا، وسفر الِحكمة،

ص٢٩٣-٢٩٤، ج١، «الجوابالصحيح»، الساِمرة نُسخة أشهرها التوراة من نَُسخ عدَّة تيمية ابن يذكر 26
لدى ُمستعملة كانت التي التوراة هي السامرية والتوراة ص٩٢، ج١، الفصل، حزم، ابن أيًضا: انظر
األجزاء بعض عىل النصُّ ويحتوي الفينيقية، من ُمستمدَّة بحروف بالعربية ُمدونة كانت التي السامريني
األول بالقرن النص تُحدِّد السامرية الجماعة أن ومع السبعينية. وعن Massore املاسور عن امُلختلفة
السامريون انفصل فعندما والتشكيل، التنقيط من خاٍل وهو الزمان، هذا عىل تاليًا يبدو أنه إال امليالدي،
عىل قمران مخطوطات وتدلُّ الخمسة) (األسفار بالتوراة اعرتفوا امليالد قبل الرابع القرن يف اليهود عن
J. Dheilly: Dictionnaire) بينهما. كثرية شبٍَه أوُجِه لوجود نفسها السامرية املجموعة من أنها

(.Biblique, pp. 1086-7, Desclée, Tourrai, Belgique, 1964
التحريف بالزيادة، التحريف اللفظي، التحريف التحريف: من أصناف ثالثة الهندي هللا رحمة ويذكر

ص١٢٢–١٥٠. ج١، الحق، إظهار النقصان،
كما األيام» وقائع أو «أعمال باسم املعروفة العربية املجموعة عىل األيام» «أخبار االسم هذا أُطلق 27
ويدُخل املنقولة»، «األشياء عىل ذلك وتفضيل املحذوفة» «األشياء أي Paralipomènes اسم عليه يطلق
(األسفار األوىل املجموعة من القداسة يف درجة أقلَّ املقدَّسة الُكتب من ثانية مجموعة يف السفر هذا
ترجمة يف سفرين إىل انقسم ولكنه واحًدا، السفر كان وقد (… امللوك صموئيل، القضاة، يشوع، الخمسة،
نصٍّ أطول عىل السفر ويحتوي الحديثة. الِعربية والطبعات الالتينية الرتجمات يف كذلك وظلَّت اإلسكندرية
ومن مكتوبة مصادر من النص مادة ُجمعت وقد الُفرس، سيادة بعد حتى العالم نشأة يقصُّ تاريخي
واألعداد التكوين أسفار من امُلقدَّسة الروايات بعض املكتوبة املصادر وتشَمل الشفاهية، املأثورات بعض
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املعبد.28 بناء بعد أجزاء خمسة إىل م وُقسِّ املزامري، سفر ُجمع وقد
سفر مع استبعاده األحبار بعض أراد وقد نفسه، الوقت يف األمثال ُجمعت كذلك
نعلم ال والتي تنُقصنا، التي األخرى األسفار عىل واإلبقاء امُلقدس، الكتاب من الجامعة
التقنني أن عىل يدلُّ حرفيٍّا.29وهذا نقًال لنا نقلها يف شكٍّا هناك أنَّ عن فضًال شيئًا، عنها

ملوك أخبار ُكتب من الدنيوية الروايات بعض تشمل كما وإرميا، والتثنية وروث ويشوع والخروج
النبي، وناتان الرائي، صموئيل مثل امُلؤلِّف مجهولة أخرى مصادر وهناك يهوذا. ملوك وأخبار إرسائيل،
هو امليدرايش أنَّ فلهاوزن ويرى امليدرايش. بأسلوب السفر ُكتب وقد إلخ. … الرائي وعيدو الرائي، وجاد
Torry  كوريتوس توري مثل تالميذه التيار هذا يف وسار idéalisation du passé مثال املايضإىل تحويل

.(Lusseau, Intro. A la Bible, pp. 718–24) pféffer Curtius
ولكن مجهول، الحقيقي وُمؤلِّفه خاطئة، ِنسبة وهي سليمان إىل نُسب قد فإنه الحكمة، سفر أما
الفلسفة إىل أقرَب فلسفية نظرات عىل ويحتوي فيلون، إىل البعض ويَنسبه اإلسكندرية، يف ُكتب أنه يُظنُّ

.(Ibid., pp. 764–70) التقليدي اليهودي الفكر إىل منها اليونانية
ُمتباينة كثرية مخطوطات وله واستري. يوديت ِسفَري مع نفسها املجموعة يف يدُخل طوبيا وسفر
فإنه ١٨٧٥ سنة حديثًا Neubauer نوباور نرشه الذي اآلرامي النص أما اليوناني، النص عىل كلها تعتِمد
A. Le Févre,) الرواية أو الوصف أسلوب ال التعليم أسلوب اتبع وقد اليونانية. بالنصوص أيًضا ُمتأثر

.(Ibid., pp. 740–45
املجموعة رأس عىل العربية التوراة يف موجود وهو امللحوظة، هذه إالَّ املزامري ِسفر عن سبينوزا يذكر 28

التعليمية، الُكتب رأس عىل اليونانية التوراة ويف (كتوبيم)، «الكتب» اة امُلسمَّ املقدَّسة الُكتب من الثالثة
خمسة إىل مة ُمقسَّ هلل املدائح من مجموعة عىل السفر ويشمل أيوب. ِسفر بعد الالتينية التوراة ه وتضمُّ
فر للسِّ اإللهي املصدر يف امُلحَدثني اد النقَّ من كثريٌ ويشكُّ خمسة. أسفاٍر إىل التوراة تقسيم حسب أجزاء
Lusseau,) L. Ferrand فران ،Noël Alexandre اإلسكندر نويل ،Dom Calmet كامليه دوم رأسهم وعىل

.(Ibid., pp. 596-7
الحكم سفر فر السِّ ى يُسمَّ وبالالتينية «مثل» وبالعربية «مشل»، جمع «مشاليم» أيًضا بالعربية 29

القديمة الرشقية الِحكمة يف تظهر العمل نحو هة موجَّ إنسانية ِحكمة عىل السفر ويحتوي Proverbia
عهد يف مكتوب والثاني سليمان إىل منسوب األول َمصدَرين عىل فر السِّ ويحتوي التوراة. حكمة مع
أنكر وقد Synode de Jamnia جامنيا مجمع يف تقنينها تمَّ التي األسفار أوائل من وهو حزقيال،
اإلنسانية، الحكمة عن تعبريًا واعتربه اإللهي مصدره Théodore de Mopsueste املوبسوستي تيودور
أيًضا: انظر .Lussean, Ibid., pp. 625–41) سيمون وريتشارد Leclerc لوكلريك ذلك يف ويُشاركه

ص٦-٧). ج٢، الفصل، حزم، ابن
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حَفظة وهم الفريسيون، اختار فقد البرش. الختيار بل التاريخي، النقد ملناهج يخضع لم
الصدوقيُّون رفض كما وعقائدهم، يتَِّفق ما عىل بناءً شاءوا، ما واستبعدوا شاءوا ما اث، الرتُّ
إذ حدة، عىل كتاٍب كلِّ ُسلطة إثبات من بدَّ ال لذلك األجساد؛ حْرش عن تتحدَّث التي األسفار

ِحدة. عىل كلٌّ األسفار ُسلطة تثبُت حتى كُكل للكتاب اإللهي املصدر إثبات يكفي ال
للرتتيب مخالًفا ترتيبًا تتبع وهي أخرى، ُكتب من أُخذت قد فإنها األنبياء، أسفار أما
عىل تحتوي ال أنها كما وكتاباتهم، كالمهم لظهور الزمني الرتتيب أو األنبياء لظهور الزمني
النبوة، كل عىل ِسفٍر كلُّ يحتوي وال وهناك، هنا وجد منهم، بعٍض عىل بل األنبياء جميع

فقط.30 منها أجزاء عىل بل
إالَّ أسطورة السفر هذا أنَّ ومع فر، السِّ انتهاء بعد حتى واستمرَّت نبوَّته أشعيا بدأ

ناِقص.31 أنه
نصوص من خليًطا ويكون ُمتعددة، أخرى ُكتُب من مأخوذة مجموعة إرميا وسفر
يدلُّ وذلك باروخ، ِسفر من ُمستَمدٌّ اإلصحاحات وبعض لألزمنة، ُمراعاة ودون ترتيب، بال
أخرى مصادر وجود عىل يدلُّ كما األنبياء، أسفار بني حادٌّ فصل هناك يكن لم أنه عىل

Mashiah مسيحيا مثل الكلمات من مجموعة ِضمن تدُخل العربية اللغة يف Nabi «نبي» كلمة 30

ة الضجَّ الكلمة بأصل وتعني (الفقري)، Ani عاني أو ل…) (املخصص Nazir نظري أو املسح) أو (الدهان
النداء أو فيها نفسه النبي يِجد التي الجذب حالة إىل تُشري إنها أي الداخلية، الضوضاء أو الخارجية
يف يفيد كما امُلختار، أو املجذوب هو أو آخر باسٍم أو باسمه يتحدَّث الذي هو فالنبيُّ إليه. أو منه ه امُلوجَّ
يف امللوك يُصاِحبون رسميُّون أنبياء األنبياء: من نوعان هناك وكان (رواح)، الرائي معنى األحيان بعض
يهم يُسمِّ ما أو لها الناس ويْدُعون عنها ون ويُعربِّ رساالت وا تلقَّ وأنبياء باالنتصار، لهم ويتنبَّئون الغزوات
الذاتية، رَي والسِّ وامَلوعظة، النبوءة، مثل األدبية األساليب من عديًدا األنبياء ويستعمل «امُلشاغبون». البعض

(.A. Gelin: Intro., pp. 467–87) النفس. وحديث والحكمة، واألغنية، والوصف
أن ((١٧٨٢) Eichhorn إيشهورن ،(١٧٧٥) Döderlein (دودرلني عرش الثامن القرن ُمنذ اد النقَّ يرى 31
ديم أما النفي، بعد ثاٍن نص عليه أُضيف أول، نص هناك فكان ُمتعدِّدة، مصادر من ُمكوَّن أشعيا ِسفر
آخرون: اد نُقَّ حاول وقد املنفى. من العودة بعد ُكِتب ثالثًا مصدًرا يضيف فإنه املايض القرن يف Duhm
أشعيا ِسفر أن اها ُمؤدَّ أخرى نظرية صياغة ،Bentzen بنتزن ،Engnell إنجنل ،Mowinckel موونكل
أن (١٩٤٣) Kissane كيسان ويَظنُّ جماعي. كتأليٍف موضوعاته ُمعظم صاغت أشعوية بيئٍة من خرج

(.A. Gelin: Intro., pp. 502-3) عليه. وأضاف أشعيا سفر دوَّن الذي هو املنفى عهد آِخر يف نبيٍّا
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األسفار يف النصوص تكرار يُفرسِّ ما وهو ذاك، يف أو السفر هذا يف تُوَضع روايات تشمل
لوقا).32 مرقص، (متى، امُلتقاِبلة األناجيل يف الحال هو كما امُلختلفة،

إالَّ باروخ سفر يذُكر وال عليه، أماله الذي هو نفسه إرميا إنَّ فيُقال باروخ، سفر أما
باروخ.33 نبوَّة من جزءًا

حروف تكِشف كما شذرات، مجرَّد أنه عىل حزقيال سفر من األوىل اإلصحاحات وتدلُّ
ويذكر بدئها. عىل ال النبوَّة استمرار عىل يدلُّ فر السِّ أول إنَّ بل الناقصة، األجزاء عن العطف
لتعاُرضه ونظًرا شيئًا. فر السِّ عنها يذُكر ال حزقيال عن الوقائع بعض تاريخه يف يوسف
األسفار مجموعة عن وإخراجه رفضه، إىل األحبار بعض مال فقد الخمسة، األسفار مع

امُلقنَّنة.34

اد النقَّ ُمعظم ويروي املقدس، لبيت نرص نبوخذ تدمري تنعي أشعار خمسة (املرائي) إرميا سفر يشمل 32
كتَّاب ألََّفها قد املرائي أن (١٩٤٠) Haller وهالر Eiss Feldt إيسفيلت فريى املرائي، يكتُب لم إرميا أنَّ
فرعي. آَخر بوجود االعرتاف إىل اضطر املصدر بوحدانية يُؤمن الذي (١٩٣٩) أودلف حتى عديدون،

(.Lusseau, Intro., pp. 678)
منحولة الربوتستانت ويعتِربها Deutérocaninique الثانية املقدسة املجموعة ِضمن باروخ ِسفر يدخل 33
سرياخ، البن الجامعة الِحكمة، املكابيني، سفر يوديت، طوبيا، باروخ، أسفار: سبعة وتشمل Apocryphe
ورسالة واملرائي باروخ سفر إرميا ِسفر بعد نجد القديمة املخطوطات ويف ودانيال، استري سفري ُملحقات
ويظن باروخ. بسفر إرميا رسالة الفولجات وتُلحق إرميا، لِسفر ُملحًقا باروخ سفر يُعتَرب وبالتايل إرميا.
كاسم باروخ إىل تُنَسب كانت امُلقدَّسة األسفار من كثريًا أنَّ خاصًة ُمنتحل، ِسفر أنه النقاد من كثري

(.A. Le Fèvre: Intro. pp. 732–34) ُمستعار.
اد النقَّ اعتَربَ القرن هذا أوائل ففي عليه، اد النقَّ اختلف وقد املنفى، يف نبي أشهر حزقيال يُعدُّ 34

جاء ذلك وبعد ،(Gray (جراي باسمه املعروف السفر صاحب وأنه املنفى شخصيات إحدى حزقيال
بعد ُكِتب قد فر السِّ وأن خياٍل مجرَّد السفر فيها يُعَرف التي كلَّها البابلية البيئة واعتربوا آخرون اد نُقَّ
هولرش ولكن ،(١٩٥٢) L. E. Browne برون ،(١٩٤٥) Messel ميسل ،(١٩٣٠) Torry (توري املنفى
عري الشِّ الجزء وهو حزقيال، وضع من صحيحة وحدة السفر ُسدس أنَّ يَعترب ،(١٩٢٤) Hölscher
أنَّ ،(١٩٤٣) W. A. Irwin آرون ويرى آخر، شخٍص وضع من النثري، الجزء أي والباقي، فقط، فيه
وهرفورد ،(١٩٣٢) V. Herntich هرنرتيش أن حني يف املنفى، من وآَخر فلسطيني، اثنان؛ السفر مؤلِّف
يف آخر كاِتب نَه حسَّ ثم أورشليم، سقوط قبل فلسطني يف كتََب قد أنه يريان ،(١٩٣٥) J. B. Herford
ُمختلفني مكانني يف ُدوِّن قد أنه عىل تقريبًا اآلن اد النُّقَّ ويُجِمع امليالد، قبل السادس القرن حوايل املنفى
A. Berthold برتلوليه ،(١٩٣٤) Robinson روبنسون ،Oesterley (أوسرتالي ُمختلفتنَي فرتتنَي وعىل
A. Sheinmann شينمان ،(١٩٤٧) Van den Born دينبورن فان ،(١٩٤٧) Auvray أوفراي ،(١٩٣٦)
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جزءًا إالَّ فر السِّ يذكر وال طويلة، بمدَّة هوشع موت بعد ُكِتب فقد هوشع سفر أما
الكتاب.35 يذُكر ما عىل عاًما وثمانني أربعة حوايل عاش قد هوشع أنَّ مع نبوَّته، من ضئيًال
أيًضا تنبَّأ قد يونان أن مع لليونانيني، نبوَّته إالَّ (يونس) يونان ِسفر يذكر ولم

لإلرسائيليني.36
هو وهذا مثَل، كلها القصة وأنَّ ُمؤلِّفه، هو موىس أن البعض فيظنُّ أيوب، ِسفر أما
ويرى حقيقية، القصة أنَّ اآلخر البعض ويظنُّ األحبار، وبعض ميمون بن موىس رأي
كان أيوب أنَّ سبينوزا ويفِرتض أخرى، لغٍة من العربية إىل تُرِجم قد فر السِّ أن عزرا ابن
الفرصة القصة هذه أعطْت وقد النهاية. يف سعيًدا أصبح ثُمَّ حياته، يف شقيٍّا وكان وثنيٍّا،
يؤكد ا وممَّ شقي. مريٍض مع ال ل ُمتأمِّ إنساٍن مع حواٍر يف اإللهية العناية ملناقشة للكاتب

الوثنيِّني.37 وِسفر أيوب ِسفر بني تشابًها هناك أنَّ عزرا، ابن رأي

املجموعات فرتة ثم امُلنفصلة املقطوعات فرتة ثالث: ُمتفاوتة مراحل عىل السفر ُكتب وقد ،((١٩٥٣)
(.A. Gelin: Intro., pp. 534–39) فر. السِّ فرتة ثم امُلتَِّصلة

بعض والثاني النبوي، وتأويلها العائلية الحياة عن األول ني: نَصَّ عىل هوشع سفر يحتوي 35

هوناكر فان كالفن، أوريجني، َمجازيٍّا تفسريًا تفسريها يُمكن األوىل والوقائع بعده. حدثت التي الحوادث
(.A. Gelin: Intro, pp. 494-5) .(١٩١٠) Gressmann جرسمان ،(١٩٠٨) Van Hoonackder

وأرسل إسبانيا، إىل قومه من هَرب ولكنَُّه نينوى، يف التوبة إىل للدعوة يونس هللا استدعى للتوراة طبًقا 36

يُونس كبري حوٌت وابتَلَع البحر هدأ البحر. يف فرَموه السبب هو يونس أنَّ بعَدها البحارة عِلم عاصفًة هللا
نينوى إىل ثانيًة يعود أن هللا أمره ثم الشاطئ عىل الحوت لفَظُه ثم هلل حمًدا يونس فيها أنشد أياٍم ثالثة

هللا. وسامحها به املدينة فآمنَت
يف قراءتها يمنعون ين امُلفرسِّ بعض إنَّ بل ُمضافة، يونان أناشيد أن األسطورة هذه اد نقَّ ويُالحظ
أمثال كثَُرت وقد رمزية، ة قصَّ عىل يدلُّ بل بالفعل حدثت ذاتية سريٍة عىل يحتوي ال كله فر والسِّ الصلوات.

(.A. Gelin: Intro., pp. 574-5) املنفى. بعد العربي األدب يف القصص هذه
آالَمه أن له يُثِبتون أصدقائه من ثالثة هللا له فأرسل يمتحنه، أن هللا أراد رجل حكاية أيوب سفر يقصُّ 37
واملقدمة النهاية. يف يهوه يظهر ثُمَّ الرتبية، يف األلم دور ويُثِبَت اللغز ليُحلَّ رابع يأتي ثم لخطئه، نتيجة
عديدة، مرَّاٍت صياغتها أعيدْت ثم النصوص من مجموعة من ُمؤلَّف وهو عر، بالشِّ فر والسِّ بالنثر مكتوبة
وسوفكليس أيسخيلوس مرسحيات مع املواضع من كثرٍي يف ويتشابَُه امليالد قبل الرابع القرن يف ظهر

(.Lussean: Intro., pp. 643–53) مجهول. ومؤلفه أفالطون. وُمحاورات
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األوىل السبعة اإلصحاحات أما الثامن، اإلصحاح من ابتداءً سفره دانيال كتب وقد
وحٌي الوحي ألنَّ ُقدسيَّتها؛ ينفي ال وهذا الكلدانية، باللغة ُكتبت وربما امُلؤلِّف، فمجهولة

باللفظ.38 ال باملعنى
تاريخ ويقصُّ له، تابعة كحلقٍة دانيال، ِسفر بعد مبارشًة يأتي فإنه عزرا، سفر أما

واحد.39 كاتبيها بأن السفر ويوحي األول، األرس منذ العربانيني

وسفري استري بني األنبياء، بني وليس (كيتوبيم) املقدسة الكتُب بني التوراة يف دانيال سفر يُوَجد 38

وامُلقدمة النهاية. يف يهوه يظهر ثم الرتبية يف األلم دور فر السِّ يُوِجد اليونانية التوراة ويف ونحميا. عزرا
رواية عىل منه األول الجزء يحتوي للسفر، العام ر التصوُّ عىل اإلبقاء مع ُمتفرِّقة وأزمنة بالنثر. مكتوبة
يوسف فعل كما نرص نبوخذ لحلم تفسرٍي من لدانيال، حدث ما الرواية وتقصُّ ُمبارشة. أقوال عىل والثاني
أربعة عىل وتحتوي يوحنا، رؤيا ما حدٍّ إىل تُشابه دانيال رؤيا عىل فيحتوي النبوي الجزء أما فرعون. مع
حتى الكاثوليك ون امُلفرسِّ ظنَّ وقد والخنزير). (العمل والرش الخري بني الرصاع تُمثِّل ُمختلفة أقسام
حر السِّ مظاهر من كثرٍي عىل يحتوي أنه حني يف السفر، مؤلِّف هو دانيال أنَّ عرش التاسع القرن آخر
القرن يف بابل يف ُدوِّن قد بأنه االعتقاد إىل Wilson ويلسون دعا ا ممَّ البابلية، واألساطري الكلدانيني عند
مونتجومري ويَنِسب أسطورة. مجرَّد هو دانيال ِسفر أن عىل اليوم اد النُّقَّ ويجمع امليالد. قبل السادس
الجزء يف آخر مؤلٍِّف وإىل منه، الروائي الجزء يف دانيال عىل سابق مؤلِّف إىل السفر J. A. Montgomery
السبعة اإلصحاحات Haller وهالر Hölscher وهولرش Baumgartner باومجاورتنر ويَعتِرب النبوي،
فر السِّ ُمؤلِّف ليس دانيال أنَّ عىل اد النقَّ ويُجمع امليالد. قبل والرابع الثالث القرننَي يف أُلِّفت قد األوىل
أو (Lagrange الجرانج ،Göttsberger جوتسربجر ،Nikel (نيكل الثاني القرن من شخص ُمؤلِّفه بل

(.Lussean: Intro., pp. 195–200) .(Junker (يونكر املكابيني عرص من شخص
األوالن فران السِّ ينفِصل ولم األيام، أخبار لِسفر كُملحق واحًدا سفًرا ونحميا عزرا فران السِّ ن يكوِّ 39

،(Rahlfs Swete رالفس (سوتيه السفرين وحدة عىل اليونانية التوراة حافظت وقد ر، ُمتأخِّ عرص يف إالَّ
لَدينا: أصبح الفصل تم وعندما ،(L. Gautier (جوتييه آخر لِسفر بدايًة نحميا بداية النقاد بعُض ويَعتِرب
نحميا. أو الثاني عزرا وهو (ج) عزرا األول، عزرا وهو (ب) عزرا منحول)، وهو الثالث (عزرا (أ) عزرا
نحميا هل هي: اد النقَّ يضعها التي واملشكلة نفسه. فر السِّ يف ونحميا عزرا نِجد الطبعات من كثرٍي ويف
،Eissfeldt إيسفيلت األول الفرض يؤيد نحميا؟ وجود يفِرتض الذي هو عزرا أن أو عزرا وجود يفِرتض
هوناكر فان الثاني الفرض ويؤيد ،Fernandez فرنانديز ،De Vaux فو دي ،Höpfl-Muller مللر هوبفل
Snaith  كازلس سنايت ،Rowley رويل ،Mowinckel موونكل ،Tonzard توزار ،Van Honnacker
(فلهاوزن، لنحميا عهَدين بني عزرا ويضع األولني الفرَضني بني يجمع ثالث فرض وهناك .Cazelles

(.Lusseau: Intro., pp. 708–13) رودلف). جيالن، ألربيت، برتوليه، ،Procksh بروكش
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سفر وهو بينهما، الربط طريقة ذلك عىل ويدلُّ عزرا، بسفر األول أستري سفر ويرتبط
وُمؤلِّفه عزرا، ابن يَظنُّ ما عىل األخري فر السِّ هذا ُفِقَد فقد مردخاي، كتَبَه الذي غري آخر
ُمؤلِّف إذن هناك الثاني.40 عزرا بِسفر ى امُلسمَّ ونحميا وعزرا دانيال أسفار كاتب نفس هو
ت سجالَّ من معلوماته املؤلِّف أخذ وقد ونحميا، واستري وعزرا دانيال األربعة: لألسفار واحد
وقد امللوك. يفَعُل كان كما بأخبارهم، فيها يَحتِفظون كانوا الذين واألمراء والُقضاة األحبار
ويف األول نحميا سفر يف األمراء ت سجالَّ ذُكرت كما امللوك، أسفار يف ت السجالَّ هذه ذُكرت
ما وهو الصدوقيِّني، وضع من األسفار هذه تكون أن امُلحتَمل ومن األول. املكابيني سفر
تكون قد عْمد. عن املوضوعة األساطري بعض عىل وتحتوي لها، الفريسيِّني رفض يُفرسِّ
ترِجع التي باألخطاء مملوءة ولكنَّها دانيال، نبوَّة ق تحقُّ عىل الربْهنة األسفار هذه من الغاية
النسخ هذه نُقلت وقد األخطاء. هذه من كثري الهامشية التعليقات ويف اخ، النُّسَّ ع ترسُّ إىل
محاولة وكلُّ سليمان، الجدُّ بذلك يشهد كما بها، موثوق وغري صحيحة، غري أصوٍل من

األخطاء. من مزيًدا تكِشف بينها للتوفيق البعض بها يقوم
الكتَبَة ُعِني التي األخبار هذه اليهود، ملوك أخبار من مأخوذ األول املكابيني وسفر
مذكورة واألخبار األمراء، وأخبار األول، امللوك سفر يف مذكورة وهي بتدوينها، واملؤرِّخون

األول.41 املكابيِّني سفر ويف نحميا، سفر يف

نصوصال عىل األخري هذا يحتوي إذ السكندري، النصِّ يف عنه العربي النصِّ يف استري ِسفر وضع يختلف 40
Dentéro-canonique الثانية املقدسة الكتب مع السفر ويُوَضع Massoréte املاسوريتي النص يف تُوَجد
وقد .Parim البوريم عيد أثناء االستئصال من شعبَها استري اليهودية الشابَّة إنقاذ حول السفر ويدور
جهٍد بعد إالَّ املقدَّسة األسفار بني يُوَضع ولم املؤلِّف، مجهول وهو امليالد، قبل الثاني القرن يف السفر ُكتب
(.Lusseau: Ibid., pp. 688–94) (قمران). امليِّت البحر مخطوطات بني يُوَجد وال جامنيا، مجمع يف

وتعني القديم، العهد قدِّيسو وهم واستشهادهم وإخوته املكابي يهوذا أخبار يقص الذي السفر وهو 41

التي الكناية (وهي والُفسوق، الكفر قرن قطع قد يهوذا ألنَّ وذلك املطرقة؛ بالعربية Maqaba مكابة
يحتوي السفرين؛ من الُكتب بعض عىل مخطط كل ويحتوي (Charles Martel مارتل شارل ل أعطيت
األولني. الكتابني عىل إال القديمة املخطوطات تحتوي وال فقط، واحد عىل والفاتيكاني أربعة عىل السكندري

(.A. Lefèvre: Intro., pp. 753–63)
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املعبد يف اخِتريت وقد املكابيني. عرص قبل القديم العهد ألسفار تقنني يحُدث ولم
اجتماعهم إىل أنفسهم الفريسيون ويُشري الصالة. يف األقوال وضعوا الذين وهم الثاني،

عقائدهم.42 مع يتفق ما مع التقنني قرار ألخذهم

التفسري منهج خامًسا:

شفاهيٍّا الوحي نْقل ووظيفته التاريخي، الشعور ثالثة: أبعاٍد ذا يني الدِّ الشعور كان إذا
الوحي فهم ته ومهمَّ الفكري، والشعور التاريخ، عرب وضبطه ِته صحَّ وضمان كتابيٍّا، أم
الشعور وأخريًا للسلوك، نظرية أسس إىل وتحويله وتفسريه، — ته صحَّ من التأكُّد بعد —
للسلوك، أنماط إىل — معناه وفهم صحته من التأكد بعد — الوحي تحويل ته ومهمَّ العميل،
بني الوحدة تحقيق ويتم للعالم، نظاًما الوحي يُصبح حتى الحياة يف عملية مناهج وإىل

كلَّ يَعتربون وكانوا الوطني، تاريخهم عىل الحفاظ من كجزءٍ املقدَّسة نصوصهم عىل اليهود حافظ 42

الشمال مملكة النصوصيف ت ُضمَّ ثم املقدَّس، تاريخهم من جزءًا املعبد يف تجري التي والنبوءات القرارات
شيئًا والدولة الدين كان وملَّا املقدسة. النصوص من واحدة مجموعة وُكوِّنت الجنوب مملكة يف والنصوص
من كجزءٍ املقدسة الُكتب ظهرت واألْرس النفي بعد ولكن الدين، قانون هو الدولة قانون كان فقد واحًدا
ثم األنبياء ُكتب ظهرت وُمعجزاته. لنبوءاته ًقا تحقُّ اليهود فيه رأى الذي القديم اليهود تُراث عىل امُلحافظة
يف اليهودية الجماعة قامت ثمَّ ِتها، لصحَّ تاريخي فحٍص أيِّ دون الجماعة وقنَّنتها واألناشيد الِحكمة ُكتب
مجموعة هناك تكون أن دون اليونانية إىل النصوص هذه برتجمة امليالد قبل ١٣٠ سنة حوايل اإلسكندرية
ثالِث يف موضوعة وعرشين اثنني كانت املقدَّسة الُكتب بأن خ امُلؤرِّ يوسيفوس ثنا فيُحدِّ ُمحدَّدة. واحدة
لم فإنهم والصدوقيُّون السامريُّون أما واألنبياء، واألمثال واملزامري الخمسة األسفار بينها من مجموعاٍت

الخمسة. باألسفار إالَّ يعرتفوا
فلم األسفار، تقنني أجل من ٩٠–٩٥ سنة حوايل جامنيا يف َمجمًعا اليهود عقد املسيحية ظهور وبعد
األسفار بعض ًسا ُمقدَّ اإلسكندرية يهود واعترب بالعربية، املكتوبة األسفار إالَّ ًسا ُمقدَّ الفريسيُّون يَعتِرب
نتيجة تكن لم امُلقنَّنة األسفار أنَّ األمر خالصة الحكمة). وِسفر سرياخ بن يشوع (سفر باليونانية املكتوبة
مدونة ألنَّها أو الرواية تُكِمل ألنها أخرى أسفاٌر لها وأُضيفت األحبار، بُسلطة حدثَْت بل تاريخي، فحٍص
ويشمل األنبياء، (٢) الخمسة. األسفار (١) اآلتي: عىل الفلسطينية املجموعة وتحتوي ُمقدَّسني، َكتَبٍة من
— األسفار ُمؤلِّفو أنهم عىل األسماء هذه تدلُّ وال — امللوك صموئيل، القضاة، يشوع، السابقني: األنبياء
من نِجد وال املزامري، أيوب، األيام، أخبار دانيال، مثل األخرى الكتب (٣) دانيال. باستثناء الالِحقني واألنبياء
A. Barucq: (انظر: والثاني. األول الكاتبنَي سفر سرياخ، ابن سفر باروخ، الحكمة، يوديت، طوبيا بينها

(.Intro., pp. 31–41
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ال سبينوزا فإن والعالم،43 هللا بني شئنا، إْن أو والطبيعة، الروح بني أو والواقع، الفكر
التفسري مناهج يدُرس ثم تاريخي، كشعوٍر أوًال النبوَّة فيدُرس التقسيم، هذا عن يخرج
الدِّين بني لة للصِّ دراسته يف العملية والحياة السلوك إىل ذلك بعد ينتهي ثم فكري، كشعوٍر
هو سبينوزا عند فالتفسري ذلك، ومع العميل.44 الشعور يف األمثل الُحكم ونظام والدولة،

السواء. عىل والعملية النقدية املسائل من كثريًا تضمُّ التي العامة املسألة
امُلطلقة الحرية فرٍد لكلِّ بل بعينها، سلطة عىل أو ُمعني، فرٍد عىل ليسحكًرا والتفسري
عىل الكتاب يُفرسِّ أن ويف يُريد، كما العقائد ر يتصوَّ وأن يُؤِمن أن ويف يشاء، كما يُفرسِّ أن يف
األنبياء، آلراء وطبًقا العامة، فهم مستوى عىل ُدوِّن قد نفسه الكتاب إنَّ إذ فهمه؛ ُمستوى
تفسري يف حقٍّ من ِعيه تدَّ وما التفسري، يف الكنيسة ُسلطة يرفضسبينوزا الرُّواة. وُمعتقدات
يمنعه وال البحث ُحريَّة الفرد عىل يُحرِّم ال فاهلل قبل، من لوثَر رفَضها كما امُلقدَّس، الكتاب
الدينية الفرق س ُمؤسِّ اتِّهام لنا يحقُّ ال ذلك، عىل وبناءً والتفسري. والَفهم التفكري يف ه حقَّ
حسب قبُل من تكيَّف قد أنه بما الخاصة، عقائدهم حْسب الكتاب كيَّفوا هم إذن بالكفر.
منعهم عليهم يُعاب ولكن عرصه. يف للجماهري النفيس التكوين وحسب األنبياء، عقلية
اآلراء يف معهم يختلفون ألنهم وللبرش؛ هلل أعداء واعتبارهم والتفكري، البحث حرية اآلخرين
إذا هللا، أصفياء واعتبارهم ة، الحقَّ الفضيلة عيشة يعيشون كانوا ولو حتى وامُلعتقدات،
يجلُب ا ممَّ كلُّه وهذا ُمشينًا. سلوكهم كان ولو حتى وامُلعتقدات، العقائد يف معهم اتَّفقوا

وللجماعة. للفرد الشقاء
Sola وحده» «الكتاب الربوتستانتي املبدأ عىل للكتاب تحليله يف سبينوزا ويعتمد
لذلك العصور؛ إبان املسيحي اث الرتُّ أو الكنيسة آباء ُسلطة إىل االلتجاء دون ،Scriptura
األنبياء أقوال عىل يُضيف وال املقدس الكتاب من النقلية بالشواهد الرسالة سبينوزا يمأل
أو اليهودي اث الرتُّ إىل العربانيني لتاريخ دراسته يف األحيان بعض يف يلجأ أنه ولو شيئًا،

البكار. أو ميمون ابن أو عزرا ابن عن الفلسفية النظريات لبعض
األوهام، وعىل الُخرافة وعىل الهوى عىل تقوم التي التفسريات كلَّ سبينوزا ويرفض
هذه بعض وتلجأ بها. االعتقاد عىل اآلخرون ويُجَرب هللا، كالم أنها عىل تُؤَخذ ِبدَع كلها فهي

.H. Hanafi: Les Méthodes d’Exégèse, p. 5–25 43

ألنها النبوَّة؛ مع التالية) (النقطة املقدَّسة للكتُب التاريخي النقد مشاكل ضمُّ األفضل من كان لذلك 44
التاريخي. الشعور وهو للشعور األول بالبعد تتعلَّق
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عىل اآلخر البعض ويقوم أخطاءها، اآلخرون يُظِهر ال حتى اإللهية لطة السُّ إىل التفسريات
والغموضواالشتباه األرسار عىل الثالث البعض ويعتِمد العقل، واحتقار بالُخرافات اإليمان
صادرة عقلية ال ُمعتقدات ووضع مواضعه، عن الكِلم وإخراج والتخريجات، التأويالت عىل

النفس. انفعاالت عن
عىل يقوم الطبيعة، تفسري منهج ِمثل النص لتفسري آخر منهًجا سبينوزا يقرتح لذلك
النتائج. واستخالص الفروض، ووضع اليقينية، امُلعطيات جمع وعىل والتجربة، املالحظة
إىل منها واالنتهاء اليقينية، التاريخية الحقائق السِتقصاء منهًجا يكون الكتاب حالة ويف
نحُصل التي املعرفة ة صحَّ نضمن كما النتائج، ة صحَّ نضَمن وبذلك األسفار، ُمؤلِّفي أفكار
معرفتها يمكن ال التي املوضوعات من كثريًا يُعالج الكتاب أنَّ مع الفطري. بالنُّور عليها
وقائع عن الروايات أي امُلعجزات، وقصص ووْحِيهم األنبياء قصص ِمثل الفطري، بالنُّور
نقلوها الذين هؤالء السابقة، وأحكامهم الرُّواة آراء حسب تكيَّفت الطبيعة يف للعادة خاِرقة
حدود تتعدَّى التي املوضوعات بعض أي األنبياء، آراء مع تكيَّف الذي والوحي دوَّنوها، أو
نستخِلصمعرفتنا أن يجب لذلك تاريخيٍّا؛ استقصاءً تتطلَّب أنها بمعنى اإلنسانية، املعرفة
الشائعة باألفكار الخلقية التعاليم إثبات نستطيع أنَّنا ومع نفسها. الطبيعة من بالطبيعة
ال الخلقية التعاليم هذه أن ومع نفسه. الكتاب من أيًضا استخالصها علينا يِجب أننا إالَّ
يقوم أن يِجب الكتاب تفسري منهج أن إالَّ للكتاب، اإللهي املصدر إثبات يُمكنها امُلعجزات،
بأقىصدرجٍة الطبيعية فحصالظواهر عىل الطبيعي املنهج يقوم كما فحصالرُّوايات، عىل

الوضوح. من
ثالثًا: خطواٍت التاريخي البحث ن ويتضمَّ

تحدَّث والتي امُلقدَّس، الكتاب أسفار بها ُدوِّنت التي اللغة خصائصوطبيعة معرفة (١)
كانت وملَّا لها. الُعريف االستعمال النصوصحْسَب معاني معرفة يُمكننا وبذلك مؤلفوها، بها
والجديد. القديم للعهَدين العربية اللغة معرفة إذن يِجب والتدوين الكالم لغة العربية اللغة
فليس تحقيقه؛ يصُعب رشًطا تتطلَّب أنها كما بها، القيام يصُعب الخطوة هذه ولكن
علماء لنا يرتُك فلم مضبوًطا، شيئًا لنا القدماء يرتُك ولم العربية، باللغة كاملة معرفة لَدينا
فقد الخطابة، يف أو اللغة، قواعد أو العربية، اللغة مبادئ منها نعِرف وُكتبًا معاجم اللغة
النباتات أسماء وضاعت األدبية، املنوعات بعض إالَّ يبَق ولم يشء، كلَّ العربية ة األُمَّ فقَدِت
مشكوك أو مجهولة التوراة يف كثرية وأفعال أسماء وهناك واألسماك، والطيور والحيوانات
نستطيع ال لذلك النسيان؛ طواها أن بعد بيانها وُطرق اللغة أساليب نعَلم ال كما فيها،
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ولكن للغاية، معروفة كلمات فهناك الكلمات، الستعمال طبًقا النصوص معاني معرفة
وعباراتها نفسها اللغة هذه طبيعة إىل باإلضافة هذا عليه. العثور يُمكن ال غامض، معناها

الغموض: هذا أسباب ومن توضيحها. منهج ألي يمكن ال التي الغامضة

اللسان، الحنجرة، األسنان، الشفاه، نفسه، املخرج لها التي الحروف استبدال (أ)
الحلق.

الصيغة يف السابق) املستقبل املايضالتام، املايضالناقص، (الحارض، األزمنة غياب (ب)
وغياب املصدرية، والصيغة األمر صيغة يف الحارض إالَّ األزمنة جميع وغياب اإلخبارية،

اإلنشائية. الصيغة يف جميعها األزمنة
املتحركة. الحروف غياب (ج)

إىل يدعونا ا ممَّ بعد، فيما ُوِضع وقد الكالم، أجزاء لبيان والتشكيل التنقيط غياب (د)
الحالية. القراءات يف الشكِّ

الكتاب أسفار نملك ال أنَّنا وهو أخرى، لغوية صعوبة تُواِجهنا ذلك، إىل باإلضافة
ورسالة متى إنجيل ُكِتب فقد الجديد، العهد ًة خاصَّ مرة أول بها ُكتبَت التي األصلية بلُغِتِه
ِسفر ُكتب لُغة بأية نعَلم ال كما األصيل، النص وضاع العربية، باللغة العربانيني إىل بولس

العربية.45 إىل تُرِجم ثم أخرى، بلغة ُكتب أنه عزرا ابن يؤكد إذ أيوب؛
النصوص استعمال يُمكن حتى رئيسة، موضوعات يف وفهرستها النصوص جمع (٢)
معاجم إىل املقدَّسة الُكتب تحويل إذن يِجب واحدة. مرًَّة نفسه باملوضوع تتعلَّق التي
الوضوح حْسب اآليات تبويب يُمكن كما املوضوع، حْسب استعمالها يسُهل حتى ُمفهرسة،
النصِّ َفهم هنا الوضوح ويعني مًعا. وامُلتشابهة مًعا الواضحة اآليات فتوضع والغموض،
الحقيقة، معرفة ال النص، َفهم التفسري ة مهمَّ ألنَّ العقل؛ حسب وليس السياق، حسب
معنى بني نخِلط ال حتى الطبيعية، األشياء وإدراك النص َفهم بني الخْلط ينبغي ال كما
الكتاب. من ابتداءً االستدالالت، عىل أو اللغة، عىل االعتماد فقط علينا األشياء، وحقيقة اآلية

يف يهُدف أنه أي ذلك، استحالة يُبنيِّ ثم بالكتاب، الكتاب لتفسري اللغة قواعد باستعمال سبيوزا يُنادي 45

برفضه. يتظاَهر الذي املنهج وهو الفطري والنُّور العقل استعمال إىل النهاية
نصوص لتفسري العربية اللغة بمبادئ الِعلم رضورة من األصوليُّون يتطلَّبُه ما الرشط هذا ويُشِبُه

له. َل أوَّ وكرشٍط القرآن
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يِجب لذلك الطبيعي؛ وللنُّور للعقل ُمعارض معناها أنه مع واضحة آية نار» «هللا فمثًال
نستخِلص ولم العقل، مع ُمتَّفقة اآليات بعض هناك كانت وإذا االسِتعارة. ِقسم يف وضعها
لآلية الحريف املعنى عن االبتعاد ينبغي ال إنَّه إذ عندها؛ ف التوقُّ يِجب الكتاب، من معناها

العقل. مع اختالفها أو اتفاقها عن النظر برصف اللُّغوي، واالسِتعمال
طريقة النصوصوهي جمع طريقة إالَّ النصوص معنى لتحديد إذن طريقة توجد ال
األنبياء، ِفكر عىل للتعرُّف ُمجدية طريقة وهي ُمصادفة، إالَّ الغاِمضة النصوص ح تُوضِّ ال
أي بالذهن، إدراكه يُمكن ما أما بالخيال، إالَّ تُدَرك ال والتي ية، الِحسِّ غري باألمور يتعلَّق فيما
بسيطة عامة فهي الخلقية، التعاليم مثل بسهولة رها تصوُّ نستطيع والتي النظرية، األمور

الفطري. النُّور إىل إالَّ تحتاج ال سهلة،
يُمكن حتى الغامضة، اآليات مع الواضحة اآليات وضع النصوص جمع يف يجوز وال
أن عىل رصيًحا النص كان فإذا الهوى. حسب التفسري قام وإالَّ باألوىل، الثانية تفسري
تحويله أو معناه، وإخفاء التفسري، يف ف التعسُّ يَجوز فال األرض، حول تدور الشمس
هذا يف تحدَّث الذي وهو يشوع، يكن فلم العلمية، الحقيقة مع يتَِّفق حتى آَخر معنًى إىل
ف والتعسُّ النص، وتأويل مواضعه، عن الكِلم إخراج إذن يجوز ال الفلك، يف عامًلا النص،

يحتِمل.46 مما أكثر وتحميله معه،
السفر، ُمؤلِّف حياة معرفة أي الرواية، فيها ُكتبت التي وامُلالبسات الظروف معرفة (٣)
نفسه؛ فر السِّ مصري ثم ولُغته، وعرصه، وُمناسبته، فر، السِّ من والغاية وأخالقه، وتقاليده،
التفرقة يمكن حتى وتحليلها؛ وتقنينها، النُّسخ، بني واالختالفات ونَسُخه، ونقلُه، جمعه،
األدبية، امُلؤلِّف موهبة عىل التعرف نستطيع وحتى األخالق، وآيات الترشيع آيات بني
أخريًا يُمكننا حتى ذلك وكل األمريية، اإللهية والتعاليم الوقتية التعاليم بني نخِلط ال وحتى
التحريف دخله أو عمد، عن آِثمة يٌد غريته فلربما فر، بالسِّ والوثوق ُسلطته، درجة تحديد

والتبديل. والتغيري

ِصلته حيث من اللفظ موا فقسَّ األلفاظ، معاني إحكام أجل من اللغوية املبادئ بعض األصوليُّون وضع 46

ج١، امُلستصفى، انظر: ل. ومؤوَّ وظاهر وُمبني، وُمجَمل ومجاز، وحقيقة وُمتشاِبه، ُمحَكم إىل باملعنى
ص٤١٢–٤٢٢. ج٤، األحكام، ص٨٥–١٠٢، ج٣، املوافقات، ص٣١٧–٣٨٢،

45



والسياسة الالهوت يف رسالة

لكلِّ ة الخاصَّ الظروف نجهل ألنَّنا وذلك ة؛ جمَّ صعوبات الخطوة هذه أمام ولكن
وموضوعاتها، كاتبيها، نجهل كما األسفار، من كثرٍي ُمؤلِّفي نجهل كما املقدسة، األسفار
ومصادرها، بينها، واالختالفات نَُسخها، وعدد أيديهم، يف وقَعْت ومن وُرواتها، وُمناسباتها،
قْصد نجهل ُدمنا ما تصديقها، أو إدراُكها يُمكن ال غامضة، أشياء تروي كانت إذا ًة خاصَّ
كما النصَّ نفهم السابقة، أحكاِمنا من نتخلَّص أن يُمكننا ذلك، كلَّ عرْفنا فإذا مؤلِّفها.

ِدينيَّة. أو سياسية أو أسطورية بأنها سلًفا عليه نحُكم وال ُمؤلُِّفه، أراده

األنبياء ِفكر دراسة يف نبدأ التاريخي، البحث من الثالث الخطوات بهذه القيام وبعد
مثل عمومية، األشياء أكثر بدراسة نبدأ عندما الطبيعة يف نفعل وكما القدس. والرُّوح
به أوحى ما وهو عمومية، األشياء أكثر بدراسة الكتاب يف نفعل كذلك والسكون، الحركة
عبادتُه تِجب الذي القادر هللا وجود أي جميًعا؛ للبرش ناِفعة أبدية كعقيدٍة األنبياء جميع
طبيعة أما ألنفسهم،47 كُحبِّهم الجار يُحبُّون من ويُِحبُّ يشء، كلَّ يرعى والذي وحَده،
يُمكن ذلك وبعد الفطري، بالنُّور دراستها للفيلسوف ويمكن عليها، األنبياء فيختلف هللا،
من استنباُطه يُمكن ما وهو الحياة، يف السلوك ِمثل شموًال، أقلَّ موضوعاٍت إىل االنتقال
فإذا ة. العامَّ املبادئ هذه إىل باللُّجوء منه تشابََه ما كلَّ ح ونُوضِّ األوىل، ة العامَّ املبادئ
فيه ُكتبت الذي واملكان والزمان املناسبة معرفة طريق عن حلُّه يُمكن فإنه تعاُرض، حَدَث
ففي النص.48 فيه نشأ الذي التاريخي املوقف إىل الرُّجوع طريق عن أي النصوص، هذه
تصحيح ال النفس، تطهري ويُريد ع، كُمرشِّ ال للخري، كداٍع املسيح يتحدَّث األحيان من كثري

عىل ينطِبق ما هو فالعام اللغوية، األبحاث من كُجزء والخاص العام أيًضا املسلمون األصوليُّون درس 47

األحكام، أصول يف اإلحكام حزم: ابن انُظر مجموعة، عىل أو فرٍد عىل ينطِبق ما والخاص جميًعا الناس
أصول امُلواَفقاتيف الشاطبي: ص٣٥–١٦٣. األصول، ِعلم امُلستصفىمن الغزايل: ص٣٣٨–٣٨٥، ج٣،
ة العامَّ املبادئ دراسة وهو جديد علٍم أساس وْضع بالعام البَْدء من ويُمكن ص٢٦٠–٣٠٧، ج٣، الرشيعة،
Axiomatique de ى يُسمَّ ما إقامة يُمكننا إنَّنا أي التطبيق؛ قبَل ُمسبًقا النقدية مشاكِلِه وحلِّ وحي، لكلِّ

.la Révléation
املوِقف أي النزول بأسباب العلُم اللغة، قواعد إىل باإلضافة األصوليني، عند الكتاب تفسري رشوط من 48

التوراة يف النصِّ بني الفرق ولكن واحد. ليشءٍ واِجهتان والواقعة فالنص عنه، الدِّيني النصُّ كَشَف الذي
تاريخي نصٌّ إنه أي املواقف، عن وناشئًا الظروف عن صادًرا يهبط فإنه القرآني والنصِّ اإلنجيل أو
فإنه القرآني النصُّ أما قرون. عدَّة تبلُغ قد مسافة وهي فر، السِّ كاتب وبني النبيِّ بني املسافة لبُعد مْحض
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دولٍة يف تكون العْدل إىل والدعوة االضطهاد، عرص يف تكون التساُمح إىل فالدعوة األفعال.
أيًضا. الِفطري النُّور يقتضيه ما وهذا نفسها، الحقوق فيها للُمواطنني يكون ال

بينهم، فيما عليها األنبياء يتَِّفق لم إذ املْحضة؛ النظرية األمور دراسة الصعب ومن
نبي أقوال استنتاج يجوز فال عرصهم.49 يف السابقة آرائهم حْسب ُرواياتهم تكيَّفت أن بعد

نظِرهم. وجهتَي تطابُق إثبات بعد إالَّ آَخر لنبيٍّ واضحة نصوٍص من
بدراسٍة نبدأ إذ للوحي،50 مْحضة نظرية الخاصدراسة إىل العام من األشياء ودراسة
وفكر النبيِّ ِفكر بني الخْلُط يجوز ال النبوَّة دراسة ويف وامُلعجزة. والوحي النبي بتعريف
التعبري أرادوا ما وبني بالفعل األنبياء سِمَعه ما بني الَوحي يف الخْلط يجوز ال كما الراوي،

الذهنية. َور بالصُّ عنه
سبينوزا به (ويعني التفسري منهج هو للنصِّ التاريخية ة الصحَّ ِمقدار يُعطينا والذي
لدى موجود هو كما اليهودي يني الدِّ اث (الرتُّ النبوية نة السُّ أما التاريخي). النقد منهج
فال الرُّوم، الكاثوليك عند الحال هو كما البابوية الِعصمة أو الفريسيِّني)، مثل الِفَرق
األحبار ألنَّ مثًال) (امِليدراش الديني اث الرتُّ هذا األوائل اليهود رَفض فقد يقني. أي يُعطيان
لتطبيق اليهود عند الدينية لطة السُّ أقيمت لقد الفريسيُّون. يدَّعي موىسكما عن ينقلوها لم
يف الحقَّ فرٍد لكلِّ ألنَّ تقنينه؛ أو امُلقدَّس الكتاب لتفسري ال الدولة، قانون وهي الرشيعة،
ِمقدار إلثبات التاريخي املنهج قواعد تطبيق يف الحقُّ باحٍث ولكلِّ الفطري، بالنُّور تفسريه

النصوص. ة صحَّ
تغيري أمكن إذا ألنه لأللفاظ، الصحيحة املعاني اللغوي التفسري منهج يُعطينا كذلك
يحُكمها الكلمة ألنَّ اللفظ؛ أو الكِلمة معنى تغيري يُمكن ال فإنه بسهولة، النصِّ معنى
ُمستحيل، وهذا استعمالها تاريخ تغيري عليه معناها تغيري يُريد ومن الطويل، معناها

املوافقات، كذلك النزول، أسباب الواحدي، انظر: كشِفها. أو تغيريها أو لتأييدها ا إمَّ الواقعة، عىل يهِبط
ص٣٤٧–٣٥٢. ج٣،

اآلحاد، خَرب هو والثاني امُلتواِتر الخرب هو األول والظنِّي، الَقطعي بني األخبار، يف الُقَدماء األصوليُّون فرَّق 49
ص١٣٢–١٥٥، ج١، امُلستصفى، انظر: عمًال، وقطعي نظًرا ظنِّي والثاني وعمًال نظًرا َقطعي األول

ص٨٧–١٣٤. ج١، األحكام،
والخصوص العموم عىل ن يَدالَّ هنا أنهما ِحني يف األصوليِّني عند األلفاظ مباحث من والخاص العام 50

وأنواع. أجناٍس يف األشياء وضع أي امَلنطقيَّني،
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النص، معنى العلماء غريَّ فإذا اللغة، ُعلماء وعند الشعب عند تُراثها يف محفوظة فاللغة
جديدة معانَي الكلمات إعطاء عب الصَّ ومن الكلمات، معاني تغيري يستطيعون ال فإنهم
جواز من بالرغم الكلمات معاني تحريف يُمكن ال لذلك القديمة؛ ملعانيها ُمخالفة كليًة

التأويل. بإساءة أو النصِّ بتغيري األنبياء فكر وتغيري النصوص، تحريف
التي األشياء معرفة من تمنُعنا والتاريخية اللغوية الصعوبات هذه كلُّ كانت فإذا
التي األشياء ر تصوُّ من تمنعنا ال فإنها فحْسب، تخيُّلها يُمكن والتي إدراكها، يُمكن ال
اللغة معرفة تهمُّ وال لغة، كلِّ يف سهلة أشياء إقليدس َكتَب فقد بالذهن. إدراكها يُمكننا
معرفة أيًضا يهمُّ وال كاملة، معرفة لُغٍة أية معرفة يهم ال بل كاملة، معرفة األصلية
ومن جمعها، وُطُرق منها، والغاية وُمناسباتها، الكتابة، وظروف وتقاليده، وعاداته، حياته،
نفهمها فإنَّنا النحو، هذا عىل إدراكها يمكن املقدس الكتاب يف الخلقية والتعاليم تناولها.
ُشيوًعا األلفاظ بأكثر عنها التعبري يتمُّ إذ يقني؛ عن اآليات معاني ونعلم ويرس، بسهولٍة
بوضوح. معرفته يُمكن ما وهذا النفس، اطمئنان يف يكون الحقيقي الخالص ألنَّ وبساطة،
استنباط يقتيض الذي الفطري النُّور إالَّ التفسري منهج يتطلَّب ال النحو هذا وعىل
الناس استعىصعىل أنه إالَّ للغاية، يَسريٌ منهج وهو الواضحة، األشياء من الغاِمضة األشياء
Lumière surnaturelle الطبيعة» فوق «نوًرا يُدعى ما هناك وليس له، ِنسيانهم لطول
ابتداع إالَّ هو إْن الطبيعة يفوق بنور تفسري عنه يُقال ما كلَّ ألنَّ وذلك البعض؛ يدَّعي كما
يدَّعون، كما الفطري النُّور كفاية عَدم من تأتي ال التفسري صعوبة وإن مْحض. إنساني
الذي النُّور هذا وليس للكتاب. والنقدية التاريخية املعرفة يف واإلهمال التكاُسل من بل
عىل والكفار املؤمنني والحواريُّون األنبياء خاطب فقد للمؤمنني، هللا من ِهبة الطبيعة يفوق
حذُفه؛ يَِجب الطبيعة أو العقل يُناِقض ما كلَّ إن يُقال: أن يُمكن النحو هذا وعىل السواء؛

الخيال. وتحريك النفوس، إلثارة الراوي، من زيادة ألنه
عديدة معاني نٍص لكلِّ أن يَعترب الذي ميمون بن موىس منهج سبينوزا يرفض لذلك
مع العقل تعاَرض فإذا العقل، مع اتفاًقا أكثرها أصوبها ويكون ُمتعارضة، تكون قد
إىل وانتهى هذا، منهجه ميمون ابن طبق وقد النص،51 تأويل وجَب الحريف) (املعنى النقل

كاآلتي: ويُصوغه املنهج هذا بتنفيذ املعقول» لرصيح امَلنقول صحيح «موافقة يف تيمية ابن يقوم 51
والقواطع النقلية الظواهر أو والعقل، النقل أو والعقل، السمع أو والعقلية، السمعية األدلَّة تعارَضِت «إذا
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إن بل النظرية، هذه حسب املقدَّس النصِّ وتأويل أرسطو، رأي وهو العالم، بِقَدم القول
هناك أن عىل يدلُّ ألنه ميمون؛ ابن منهج يرُفضسبينوزا رصاحة. لها يدعو رأيه، يف النص،
يفوق نور من لذلك بدَّ ال وأنه الفطري، بالنُّور استنباطها يمكن ال الكتاب يف كثرية أشياء
استفتاء إىل ستحتاج فإنها والرباهني، االستدالل ُطرق تجهل التي ة العامَّ أما الطبيعة،
جديدة، كهنوتية ُسلطة تنشأ وبذلك الكتاب، تفسري يف بِعصمتهم واالعتقاد الفالسفة،
أن يكفي ولكن العربية، اللغة معرفة يتطلَّب سبينوزا منهج أن صحيح العامة. يحرتُمها
الوقت يف العرص، ذلك يف الحيث لغة كانت فقد ة؛ العامَّ مستوى عىل املعرفة هذه تكون
استحالة إىل ميمون ابن منهج يؤدي الوحي. حقائق عىل الرباهني فيه يجهلون الذي نفسه
الفضيلة، وبحياة بالسعادة، الخاصة الوحي حقائق أنَّ مع الوحي، بحقائق ة العامَّ معرفة
يفرتض العلماء، أو ين امُلفرسِّ شهادة دون كانت، لغٍة أيِّ ويف إدراكها، جميًعا للناس يُمكن
ألنَّ صحيح؛ غري وهذا كبار، فالسفة وكأنهم بينهم، فيما األنبياء اتفاق ميمون ابن منهج
كما النفوس، عىل للتأثري التخييل، أسلوب واستعملوا الحقائق، من كثريًا جهلوا األنبياء
الكتاب تفسري يِجب أنه مع بالكتاب، تفسريه يُمكن ال الكتاب أنَّ ميمون ابن يَفِرتضمنهج
السابقة، آرائنا حسب النصوص بتفسري ميمون ابن منهج يسمح وأخريًا نفسه. بالكتاب
وينتهي العقل، عن تندُّ النصوص من كثريًا أن مع للنصوص، الحرفية املعاني وبتبديل

بالكتاب. إيمانهم ويف الوحي، يف ة العامَّ ثقِة زعزعة إىل ميمون ابن منهج
أفالطون، فلسفة مثل غريه، آخر ليشءٍ النصِّ إخضاع سبينوزا، رأي يف إذن، يُمكن ال
أرسار من فيه ما إخراج أو العقل، مع يتَِّفَق حتى مجازيٍّا، تأويًال تأويله أو أرسطو أو

وأساطري. ُخرافات أو وخياالت، أوهام ُمجرَّد هي ُمدَّعاة، إلهية

يُرادا أن وإما النقل، أصل العقل ألنَّ ُمحال؛ وهو بينهما، يجمع أن فإما العبارات من ذلك نحو أو العقلية،
العقل يف قدًحا كان عليه قدَّمناه فلو النقل، أصُل العقل ألنَّ ُمحال، وهو السمع، يُقدَّم أن وإما جميًعا،
جميًعا، والعقل النقل يف قدًحا النقل تقدُّم فكان فيه، قدح اليشء أصل يف والقدح النقل، أصل هو الذي
القاهرة، املحمدية، نة السُّ مطبعة ص١، ج١، يُفوَّض.» أن وإما ل يتأوَّ أن إما النقل ثم العقل، تقديم فوجب

.١٩٥١ سنة
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النبوة سادًسا:

الوحي؛ دراسة يُريد عندما الباحث يتناوله الذي املوضوع ألنها النبوَّة بدراسة سبينوزا بدأ
النص مصدر فهي مكتوب، وحٌي الغالب يف والنبوَّة النبوَّة، خالل من الوحي كشف يتمُّ إذ
املستوى عىل النبوَّة أي الَوحي، بمصدر ِصلتها األول جانبنَي: النبوَّة وتشمل التدوين. قبل
روايٍة من وانتقالها بالرُّواة النبي ِصلة النبوَّة والثاني باهلل، النبي ِصلة تُحدِّده كما الرأيس
أي التقنني، يتمَّ حتى يٍد إىل يٍد من املصاحف انتقال ثُمَّ التدوين، يتمَّ حتى رواية، إىل
يدُرسه األول الجانب التاريخ. يف وانتقالُها وضعها يُحدِّده كما األفقي املستوى عىل النبوَّة
التاريخي النقد بصَدد وهو ذلك بعد الثاني الجانب يدُرس ثُمَّ الرسالة أول يف سبينوزا
النبوَّة نظرية وهي اإللهية، للفلسفة موضوع األول الجانب أن والحقيقة املقدَّسة. للُكتُب
موضوع والثانوي اإلسالمية، الفلسفة يف االتِّصال نظرية باسم واملعروفة الضيِّق، باملعنى
األول الجانب التاريخ. يف وانتقالها الرواية يدُرس الذي الحديث ِلعلم أو الفقه ألصول
والثاني الظن، يتعدَّى ال األول علمي. تاريخي مبحث والثاني افرتايض، ميتافيزيقي َمبحث

لها. املوضوعي املنطق هو
تعني النبوَّة كانت فإذا يسري. بقْدٍر إال النبوة من األول الجانب سبينوزا يتناول وال
وصفات الطبيعة، قدرة هي هللا ُقدرة ألنَّ يحُدث، لم ذلك فإنَّ الطبيعة، قوانني يف هللا ل تدخُّ
تفسري يُمكنه ال امُلتعايل السبَّب ألن شيئًا؛ تفرسِّ ال هللا قدرة أنَّ كما الطبيعة، قوانني هي هللا

طبيعية. واقعة
أنَّ صحيح هللا». «ُروح كذلك النبوَّة، تفسري يف السبب هي ليست هللا قدرة أنَّ وكما
باسم ثوا تحدَّ قد األنبياء بأنَّ يُخرب أو لألنبياء» هللا «روح أو هللا» «ُروح يذكر املقدَّس الكتاب
نفخ، نفس، نسمة، (ريح) اشتقاقيٍّا تعني العربية اللغة يف «ُروح» كلمة ولكن هللا، ُروح
للتعبري تُستعَمل كما إلخ؛ … دافع رغبة، إرادة، رأي، قيمة، استعداد، طاقة، قوة، س، تنفُّ
كما والطبيعة؛ املزاج، وتقلُّب والكراهية، واملحبة، والغرور، التواُضع، ِمثل االنفعاالت عن
رصفة؛ َمجازية كلها املعاني وهذه العاَلم. ومناطق اإلنسان، ُروح عىل للداللة أيًضا تُستعمل
خاضعة كانت إذا أو هللا»، «قدرة فيُقال: طبيعته، من جزءًا كانت إذا هلل واقعة كلُّ تُنَسب إذ
كانت إذا أو هللا، معبد فيُقال: هلل، صة مخصَّ كانت إذا أو هللا»، «سماء فيقال: لُقدرته،
التفضيل، يف درجٍة عن تُعربِّ كانت إذا أو هللا»، «رشيعة فيقال: النبوية، نة السُّ عن منقولة
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امُلبارشة ِعلَّته يجهلون هلل يشء كل ِنسبة اليهود عادة من كان وقد هللا».52 «جبال فيُقال:
املألوفة غري األشياء أو العادات، خوارق ًة خاصَّ هلل، أعماًال كلَّها الطبيعة وقائع يعتربون بل
تعني ال الوثنيِّني. عن اليهود يختلف ال الناحية هذه ومن هللا»، «نبي الطويل فالرجل عادًة،
كانوا اليهود أنَّ خاصًة مجازية، معاٍن عدَّة تعني بل حقيقي، معنًى أيَّ هلل» «ُروح إذن
املجازية املعاني هذه استُعملت وقد الخري. مصدر والرُّوح الرش، مصَدَر الجسد يَعتربون
بالصور إالَّ اإللهية الحقائق عن التعبري يُمكنها ال التي التَّوراة طريقة عىل كتشبيهاٍت
البرش، عىل ُروحه أنزل هللا أنَّ أو النبي، يف كانت هللا ُروح أنَّ كتاب يذُكر فعندما اإلنسانية،
عن ويَعبُدونه صادًقا، إيمانًا باهلل يؤمنون ُممتازين، بًرشا كانوا األنبياء أنَّ يعني ذلك فإنَّ
الُحكم؛ عىل أو الذهني النشاط عىل الرُّوح تدلُّ إذ اإللهية، األحكام إدراك ويستطيعون حقٍّ
والحقيقة هللا،53 ِفكر النبي خيال تسمية يُمكن وكذلك هللا، ُروح الرشيعة يت ُسمِّ ولذلك
العربانيني من اعتقاًدا ولكن تماًما، الفطرية كاملعرفة جميًعا، البرش يف مطبوع هللا فكر أنَّ
امُلبارشة الِعَلل تجهل ة العامَّ ألنَّ أنبيائهم؛ يف حلَّت قد هللا ُروح أن َعوا ادَّ هللا، أصفياء أنهم
أن تعوَّدوا كما هللا إىل املعرفة هذه نََسبوا لذلك أمامها؛ الدَّهشة وتعرتيها النبوية، للمعرفة

عليهم. غريب يشءٍ كلَّ إليه يَنِسبوا
اإلنسان، ُروح إال أمامنا يبَق لم فإنه النبوة، سبب هللا ُروح أو هللا ُقدرة تكن لم فإن
بعض تكوين عىل قاِدرة ألنها الَوحي وجود يف األول السبب هي وطبيعتها اإلنسانية فالرُّوح
ُروح هناك تكن لم فلو الصحيحة، الحياة عىل بها وتدلُّ األشياء، طبيعة بها تُفرسِّ األفكار،
يهمُّ ال الَوحي. هناك كان َلما إنسان، هناك يكن لم ولو نبوَّة، هناك كانت ملا إنسانية،
وبذلك بالفعل، حدثت إنسانية، واقعة أنها ه يهمُّ بل للنبوَّة، اإللهي املصدر إذن سبينوزا

هللا. وجود ال النبي، وجود هو النبوَّة عىل ليل الدَّ يكون
للبرش هللا كالم هو Révélation الوحي النبوَّة؟ خالل من إذن الوحي يظهر كيف
.Offenbarung رؤية أو كشف فالوحي لألنبياء، نفسه هللا كْشف أو األنبياء، ِلسان عىل

النصِّ منهج إىل العربانيني بتاريخ يتعلَّق فيما ة خاصَّ أخرى فصوٍل ويف الفصل هذا يف سبينوزا يلجأ 52
النقلية بالشواهد إال يؤمنون ال الذين الالهوت يف امُلحافظني فريق ملواجهة النقلية بالُحَجج ِفكرته لتأييد
يف يقوله ما آِخر إىل ُمحرَّفة الكتاب نصوص أن يعَلم ألنه املنهج، بهذا يؤمن ال نفسه سبينوزا أنَّ حني يف

التفسري. مناهج
اإلنسان». «ابن أو هللا» «ابن امَلسيح يُقال املعنى وبهذا 53

51



والسياسة الالهوت يف رسالة

عن هللا يكِشُف الثانية الحالة ويف بالكلمات، لألنبياء الَوحي كشف يتمُّ األوىل الحالة يف
هاتان وتكون مًعا. بالَوسيلتنَي الكشف يتمُّ األحيان بعض ويف بالرُّؤية، الوحي وعن نفسه
النبي يتخيَّل إذ اإلنسان؛ ُصنع من واخرتاًعا ووْهًما خياًال أو هللا، من حقيقًة إما الوسيلتان
الرشيعة هللا أوحى وقد الواقع، يف له وجود ال شيئًا يرى أو يسَمع أنه اليقظة ساعة يف وهو
بل كلِّه، النبوَّة تاريخ يف موىس سِمَعه الذي الوحيد الصوت وهو حقيقي، بصوٍت موىس إىل
تعوَّد الذي Géli عايل كصوت دانيال النبي سِمَعه الذي الصوت أما كلها، التوراة تاريخ يف
إال نائم، وهو سِمعه خيايل فصوت أبيملك سِمعه الذي الصوت وكذلك سماعه، صموئيل
ضوضاء مجرَّد موىس سِمع بل حرفيٍّا، تُبلَّغ لم العْرش الوصايا أنَّ يَرون اليهود بعض أنَّ
هذه خالل من روحيٍّا إدراًكا العرش الوصايا أُدِركت ثُمَّ الكلمات، فيها تتميَّز ال شديدة،
قد هللا أنَّ عىل ويدلُّ التَّثنية يف عنه الخروج يف النصِّ اختالف يفرسِّ ما وهذا الضوضاء،
عنه التعبري ثم حقيقي، صوٍت سماع ينفي ال وهذا لفًظا. ال معنًى العرش الوصايا أبَلَغ
وذلك ووجوده؛ هللا ماهية عن املخلوق الصوت يُعربِّ أن يستحيل ولكن اإلنساني، بالصوت
ذلك حتى هللا من يعرفوا لم اليهود أنَّ عن فضًال الفم، تُحرِّك التي هي اإلنسانية الرُّوح ألنَّ
أو املخلوق الصوت ذلك يف ينفع ال وبالطبع بوجوده، يُوِقنوا أن وأرادوا اسَمه إالَّ الوقت
اليهود يَحيد ال حتى هللا عن الجسمية ِصفة تنفي الرشيعة أنَّ إىل باإلضافة الفم، حركات
الخروج املذكوَرين، فرين السِّ بني العْرش الوصايا نصِّ يف االختالف هذا أنَّ عىل عبادته. عن
بالنقد يه وتقصِّ معرفتُه يُمكن أمٌر وهو التدوين، يف اختالٍف إىل الحقيقة يف يرِجع والتثنية،
األسفار ُمؤلِّف هو ليس موىس أنَّ ويُثبت سبينوزا سيفعل كما املقدَّس، للكتاب التاريخي

التعبريات. لبعض املجازي التفسري باستخدام بينها التوفيق يمكن أو الخمسة،54
غضبه يُظهر أن أراد عندما ِحسيٍّا ظهوًرا أيًضا هللا ظهر الكالم، أو الصوت عن وفضًال
مجرَّد واعتباره ذلك، ميمون بن موىس إنكار من بالرغم بسيف، ُممسًكا ملًكا فأراه لداود،
النبي، ُمخيلة من الذهنية َور الصُّ بعض باستعمال نَرصه ليوسف هللا كشف كما حلم،
والكلمات بالرُّؤى املعركة يف لليهود عونَه ليشوع كشف كما حقيقية، رؤيٍة باستعمال ال
واتِّجاهاته، حركاته يف بالكلمات ُمؤيًدا الجنود، رأس عىل سيٍف عىل قابًضا ملًكا فأراه مًعا،
ر وتُصوِّ اإللهية، للعناية الشعب برتك وأخربه ية، الحسِّ املظاهر بعض أيًضا ألشعيا وكَشف

املقدَّسة. للُكتُب التاريخي النقد رابًعا: انظر: 54
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يف وغاصوا بالوحل، أنفسهم اإلرسائيليون لطَّخ حني يف عال، عرٍش عىل ُمستويًا هللا النبيَّ
هللا. كليم موىس كان فقد رموز، بال كانت وحَدها موىس رؤية الدخان.

أم كان صوتًا ، ِحيسِّ بمظهٍر االستعانة دون املبارش لالتصال وسيلة أيًضا هناك ولكن
عادية، غري ُروح يقتيضوجود وهذا ماهيته، عن هللا بها يُخربنا التي الوسيلة وهي جسًما،
بالرُّوح، الرُّوح اتِّصال باهلل اتََّصل الذي املسيح إالَّ العالية الدرجة هذه إىل مخلوق يَِصل ولم
الِحكمة تفوق التي هللا وِحكمة قبل، من موىس سِمَعه الذي هللا صوت هو املسيح فصوت
كانترشيعة الخالصكما طريق هو املسيح يُصِبح وبذلك املسيح، يف دت تجسَّ قد اإلنسانية
الصور أو الكالم باستخدام بامُلخيِّلة إال آخر نبيٌّ يُدرك لم املسيح وباستثناء قبل. موىسمن
نظريات كل إذن سبينوزا يرفض خصبًا.55 خياًال إال النبوة هبة تتطلَّب ال ولذلك ية؛ الِحسِّ
يرى وال وإله. إنسان أم وإنسان إله إنسان. أم إله وشخصه، املسيح طبيعة حول الكنيسة
املسيح عند وسيلة ماهيته، ملعرفة باهلل لالتصال ُمبارشة وسيلًة املعريف، دوِره يف إال املسيح
املسيح فإنَّ لوجه، وجًها هللا مع تحدَّث موىسقد كان فإذا الفيلسوف. وعند الحواريني وعند
أو شخصيٍّا َمسيًحا وليس للمعرفة طريق املسيح بالروح. الرُّوح اتِّصال باهلل اتَّصل قد

كونيٍّا. مسيًحا
هللا يُوحيها يقينية معرفة النبوة أو فالوحي والتعبري، التبليغ هي إذن النبي مهمة
الوحي، صياغة هي النبي ة مهمَّ عنه. ويُعرب للبرش يُبلِّغه الذي النبيِّ طريق عن لإلنسان
حسب امُلكتسبة البيئية أو الفطرية وباستدالالته وبطريقته بأسلوبه الرصفة، املعاني أي
يَقِذُفه فقد املعنى، أعطى ولكنه واللفظ، باملعنى وحيًا هللا يُرِسل لم ة. العامَّ فهم مستوى
مجرد اليهود عند النبيُّ كان وقد عنده،56 من ألفاٍظ يف بصياغته يقوم الذي النبي قلب يف
يشوع َي ُسمِّ وكذلك بامُلستقبَل، التنبُّؤ يف ته مهمَّ إىل باإلضافة الخطيب أو Interprèteمفرس

ُمبًرشا. أو عرَّاًفا بلَعم

سبينوزا ولكن املسيح، ُروح خالل من للحواريني أيًضا ظَهَر قد هللا أنَّ إىل عابرة إشارًة سبينوزا أشار 55
تفسري يَستحِسن لذلك الخاص؛ وضعه من وأسلوبه الذهنية وُصَوَره ِفكَره وأنَّ نبيٍّا، ليس الحواريَّ يَعترب
بأفكاره النبيِّ من سِمَعه الذي الوحي عن يُعرب الحواريَّ أنَّ بمعنى َمجازيٍّا تفسريًا العابرة اإلشارة هذه

والحواري.) النبي عاًرشا: (انظر: الخاصة.
الكاِتب قلب يف أو الحواري قلب يف أيًضا يحُدث قد ذلك أن إىل أيًضا عابرة إشارًة سبينوزا يُشري 56

النبي. عىل مقصور ذلك أنَّ هَو العام سبينوزا موقف ولكن امُلقدَّس،
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لذلك كاذبة؛ أم صاِدقًة الذهنية والصور بالكلمات أي بمخيلته الوحي النبيَّ يُدرك
وا عربَّ كما واألمثلة، بالرموز عنها وا وعربَّ العقلية، بالحدود األشياء معرفة األنبياء تجاوز
وملَّا الخيال. طبيعة مع امُلتِفق األسلوب وهو ية، الِحسِّ بالتشبيهات الرُّوحية الحقائق عن
حياتهم. يف ُمتباعدة فرتاٍت عىل الناس بعض عند النبوَّة ظهرت ُمتقلِّبًا، غامًضا الخيال كان
وحكمة، ِعلًما األرض مأل قد سليمان أنَّ فمع أخصب، خيال بل أكمل، ِفكر لألنبياء يكن لم
لها يكون أن دون النبوَّة ِهبة لهاجر كانت منه، عكس وعىل النبوة، بهبَِة يتمتَّع لم أنه إالَّ
يَتميَّزون ومن العقلية، املعرفة عىل ُقْدرة أقلَّ يكونون الخصب بالخيال يتميَّزون فمن ِعلم،
معرفة عىل األنبياء أسفار تحتوي ال لذلك الخيالية؛ الصور عىل قدرة أقل يكونون بالعقل

النفوس. عىل للتأثري خيالية ُصَور عىل بل الطبيعية، لألشياء عقلية
ُمعتقدات حسب ذلك بعد تكيََّف كما وُقدراتهم األنبياء خيال حسب الوحي ويتكيَّف
خيالهم حسَب بينهم فيما األنبياء يختلف الدَّعوة. نْرش يف وأساليبهم والدُّعاة الحواريني
والنبيُّ سعيدة، بحوادث الحقائق إليه توحى الفِرح فالنبي وآرائهم، وُمعتقداتهم وطبِعهم
ناعمة بُصوٍر األشياء إليه تُوحى امُلرَهف الخيال ذو والنبيُّ حزينة، آيات تؤيده الحزين
عسكرية، بصوٍر إليه يُوَحى الجندي والنبي ريفية، بصوٍر إليه يُوَحى الريفي والنبيُّ رقيقة،
ُمعتقداتهم حسب بينهم فيما األنبياء ويختلف ملكية. بصوٍر إليه يُوَحى البالط رجل والنبي
املسيح. للمجوسوالدة أوحيَت كما السحرية املوضوعات إليهم فتُوَحى والتنجيم، حر السِّ يف
االختيار بحرية يؤمنون ومن الضحايا، أمعاء يف إليهم يُوحى والعرافة بالكهانة يؤمنون ومن

البرش. أفعال يف ل يتدخَّ ال هللا بأن إليهم يُوحى
فإنه وُمخيلتهم العقلية وُقدراتهم وِمزاجهم األنبياء عقلية حسب الوحي يتكيَّف وكما
شيئًا األنبياء يُقل فلم للعرص، الثقايف للمستوى وطبًقا الجمهور عقلية حسب أيًضا يتكيَّف
للعرص، الثقافية البيئة ومع للجمهور، الشائعة امُلعتقدات مع اتَّفق ما إالَّ هللا صفات عن
هللا، من اختبأ قد ألنه ذلك ُمطلًقا؛ علًما وعالم ُمطلقة، ُقدرة قاِدر هللا أنَّ آدم يعِرف فلم
وهو هللا أقدام صوت أيًضا آدم سِمع وقد ِمثله، لبرش يعتِذر وكأنَُّه خطيئته، عن واعتذر
أنه وهو واحدة صفًة إالَّ كلها هللا صفاِت آدم جهل لقد وساَمَره. وحاَدثَه الجنة، يف يسري
ومُلعتقدات ة العامَّ فهم ملستوى طبًقا إال نفسه عن هللا يكِشف لم كذلك يشء. كلِّ خالق
لالبان نفسه عن وكشف البرش، أمور يعَلم ال أنه عىل لقايني نفسه عن فكشف األنبياء،
يهوذا يف وتخيَّله امُلطلق هللا حضور من الهَرب حاَوَل فقد يونان أما إبراهيم. إله أنه عىل
عن كشف هللا فإنَّ فاء الصَّ من عالية درجًة يِده عىل التوحيد بَلَغ الذي موىس أما فقط.
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Ego sum qui موجود أنه إال هللا عن موىس يعَلم ولم امُلستقبل، يعَلم ال أنه عىل له نفسه
املايض الثالثة الزمن أبعاد يف الوجود عىل يدلُّ الذي «يهوه» باسم ذلك عن وعرب ،sum
غيور، لطيف رحيم أنه مع ية، ِحسِّ صورة بأية هللا عن موىس يُعرب لم والحارضوامُلستقبل.
أعظم اآللهة، أعظم فهو ُمطلقة، قدرًة موىس إليه يَنِسب اإلنسان، لَضعف يُرى أن يُمكن وال
يف ووضع ونظََّمه، عدم، من العالم هذا هللا خلق ُسلطانه، من قدًرا وأعطاهم خلقهم، ن ِممَّ
من العربانيني اختار الحق، لهذا وطبًقا مطلق. َحقٌّ الجميع عىل وله األشياء، بذور الطبيعة
يف أورشليم وإله إرسائيل إلَه هللا ى َسمَّ لذلك األخرى؛ لآللهة تَرَكها التي األخرى األَُمم بني
اإلله هذا أنَّ موىس ظنَّ وقد الخاص. إَلَهها إالَّ إرسائيل تعبُُد وال األُخرى، األَُمم آلهة ُمقابل
الفكرة وهي الجبل، عىل من إليه ُموىس وصعد الجبل، عىل هللا نَزل فقد السموات، يف يسُكن
ُمعتقدات ومع الخاصة، آرائه مع ُمتَِّفق موىس وحَي أنَّ نِجد وهكذا الوثنيِّني. عند الشائعة
لتخيلِّ لعبادته عظيًما موجوًدا أي ملًكا، لهم هللا أرسل الِعجل إرسائيل عبَدْت وحينما البيئة،
املوجودات يف يَعتقدون الذين الوثِنيِّني عن ُمعتقداتهم يف إرسائيل بنو يتميَّز ال عنهم. هللا
باهلل، صحيحة معرفٍة إىل يَِصلوا أن الُخرافة مُلعتنقي كان وما وغريها. كاملالئكة اإللهية
كمرشع بل الفكر، بحرية يؤمن كفيلسوٍف الحياة يف السلوك قواعد موىس يُعلِّمهم أن أو
ال العبودية مظاهر من مظهًرا لَديهم هللا حبُّ كان لذلك للرشيعة؛ الخضوع عىل يُجِربهم
ينتظرهم الذي بالعقاب وهدَّدهم عليهم، لِنَعمه وُحبِّه هللا بعبادة موىس أمَرهم وقد الحرية.
العربانيني يُعلِّم موىس كان بها. عملوا هم إن بالجزاء ووعدهم الرشيعة، حدود تعدَّوا هم إذا
الحياة أو الفضائل يُعلِّمهم لم لذلك بعد؛ عقولهم تكتِمل لم الذين أطفالهم اآلباء يُعلِّم كما

ة.57 الحقَّ السعيدة
أنبياء عن تميَّز وبذلك الفطري بالنور عقليٍّا ًرا تصوُّ هللا تَصوَّر فقد سليمان، أما
يستطيعون ال الذين العقول ِضعاف أجل من ُوِضعت التي الرشيعة من أعىل وكان عرصه،
العقل من أفضل يُوَجد ال وأنه الحياة، ِنَعم َزوال وأعلن الفطري، بالنُّور الحقائق إدراك

كانط عند التنوير فلسفة يف راجْت التي هي اإلنسانية) ر تطوُّ حسب الوحي ر (تَطوُّ النظرية وهذه 57

مرحلة ثالث: بمراحل اإلنسانية مرور الجنسالبرشي» «تربية يف أعلن عندما لسنج عند ًة وخاصَّ وهردر
مرحلة ثُم الحب)، (إله املسيحية تُقابل التي امُلراَهَقة ومرحلة األمر) (إله اليهودية تُقابل التي الطفولة
إنها يُقال: أن ويُمكن اإلنسانية، واإلرادة البرشي العقل استقالل أي التنوير فلسفة تُقابل التي العقل

رشد. وابن امُلعتزلة عنه يُعربِّ كما اإلسالم عنها عربَّ التي املرحلة
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يُكن ولم علنًا، خَرَقها بل ُمطلًقا، الرشيعَة يُراِع لم سليمان ولكن العقل. نقص من وأرشَّ
اللذات. وراء ِلَسعيه وذلك فيلسوف، سلوك سلوكه

يف شكُّوا األحبار بعض أنَّ حدِّ إىل اإللهية وللحقائق للوحي األنبياء ر تصوُّ بَلَغ وقد
األحبار بعض حاَوَل أن ا حدٍّ النبي هذا آراء بلَغْت فقد حزقيال، ِلسفر وَقَع كما األنبياء،
لهم، وَرشَحه حنانيا أتى أْن لوال موىس، تصوُّر مع الختالفه القديم، العهد أسفار من حذَفُه
الخروج وأسفار حزقيال آراء بني صارٍخ تعاُرٍض وجود من الرشح هذا يْمنَع لم ولكن

والغفران. والتوبة والخطيئة هلل بالنسبة ويوئيل وصموئيل وإرميا
لنا يَُجوز ال ولذلك السابقة؛ وأفكارهم تركتُْهم بل ِعلًما أكثر األنبياء النبوة تجعل لم
مع العامة، تظنُّ ما َغري عىل كثرية، أشياء األنبياء َجِهل لقد النظرية. األمور يف تصديقهم
مع رصيح تناُقٍض يف أقوالهم من كثريًا إن بل يشء، بكلِّ أحاطوا قد رأيهم يف األنبياء أنَّ
كذلك الفلك، يف عامًلا يُكن لم ألنه األرض حول تدور الشمس أنَّ يشوع ظنَّ فقد العلم،
تناُقص أن أشعيا ظنَّ وقد الهواء، يف امُلعلَّق الُربد عىل الشمس ِة أشعَّ انكسار يشوع جهل
أما الكونية. للظواهر الحقيقية األسباب األنبياء جهل لقد الشمس. تناُقص إىل يرجع الظل
إالَّ مسكونًا يكن لم العالم أن نوح واعتقد املعبد، باني أنه مع رياضيٍّا يُكن فلم سليمان
ومن تقواهم من الكونية الظواهر ِبَعلل جهلُهم ينُقص وال بًرشا األنبياء كان فلسطني. يف

شيئًا. إخالصهم
والشمس باألرض يتعلَّق فيما مثًال النظرية الحقائق األنبياء يجهل أن إذن َضري ال
يستعملون بَرش، هم بل طبيعة، علماء أو علماء، ليسوا األنبياء ألنَّ الطبيعة؛ وقوانني والظلِّ
راتهم تَصوُّ تختلف لم لذلك، النبوية؛ تعاليمهم عن بها للتعبري فنية كُصوٍر البرش أخطاء
ليس هللا أنَّ أدرك الذي موىس، حتى ة، العامَّ رات تَصوُّ عن وصفاته وطبيعته هللا ماهية عن
واألهواء االنفعاالت إليه ونَسَب ية، حسِّ بصوٍر هللا عن عربَّ الصمد، الواحد وهو يشء كمثله

البرشية.
يف السلوك وبقواعد باإلحسان جهلهم يعني ال النظرية باألمور األنبياء جهل ولكن
فإنه والرُّوحية، الطبيعية باألمور معرفة األنبياء من نأُخذ أن لنا يجوز ال كان وإن الحياة.
عدا وفيما واإلحسان. العْدل وهو وجوهره، الوحي بغاية يتعلَّق فيما تصديقهم لنا يَُجوز
ُحرِّية لقايني هللا أوحى فقد عقله، مع يتَِّفق وكما يشاء، ما يعتقد أن حرٌّ فرٍد كلُّ ذلك
أفضل، حياًة ليحيا بل الوحي، يف بالفعل نة ُمتضمَّ وهي نظرية، فلسفية كعقيدٍة ال اإلرادة
الفريسيني خاطب عندما نفسه اليشء املسيح فعل وقد قايني، َفْهم مع يَتَِّفق توجيه وهو
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عندما وكذلك الشياطني، وَمملكة الشياطني وجود يف يعتِقد أن دون الخاصة، بمبادئهم
ومملكة املالئكة وجود يف يعتقدوا أن دون الفاِضلة لألخالق ودعاهم تالميذه خاَطَب

املالئكة.58
أو وامُلتميزة الواضحة األفكار وهي الفعل، يقني عىل تعتمد ال النبوة كانت وملَّا
ُمعتمدين نفسه، الوحي من يَقينهم عىل حصلوا قد األنبياء فإنَّ الرياضية، االستدالالت
هذه ومن ربه. من الوعد ى تلقَّ أن بعد آيًة إبراهيم طَلب فقد آيات، من به أتَوا ما عىل
بل اآليات، عىل يَقينها يف تعتَِمد ال التي الطبيعية املعرفة من أقلَّ النبوَّة تكون الناحية
ا ِممَّ وبالرَّْغم خلقيٍّا، يقينًا بل رياضيٍّا يقينًا النبوَّة يَقني يكن لم طبيعتها، من يَقينها تستِمدُّ
هذا ويقوم اليقني، من عظيمة درجة للنبوَّة فإن النبوَّة، ويف الوحي يف شكٍّ من ذلك يُثري قد

ثالثة: أسس عىل اليقني

الطبيعية. لألشياء كإدراكنا حيٍَّة بطريقٍة بها امُلوحى األشياء األنبياء تخيُّل (١)
األنبياء. عليها يعتِمد التي اآليات (٢)

والخري. العدل إىل الطبيعي األنبياء َميل (٣)

املعرفة أن البعض يظنُّ الطبيعية؟ واملعرفة النبوية املعرفة بني ِصلة هناك هل ولكن
فالنبوَّة صحيح، غري وهذا النبوية، املعرفة من بكثرٍي أقل اإلنسانية املعرفة أي الطبيعية
العقل إليها وَصَل يقينية، معرفة الطبيعية واملعرفة للناس، هللا أوحاها يقينية، معرفة
يَقِدرون ال ألنهم للناس اإللهية األوامر ُمفرسِّ هو النبيُّ يقينية، معرفة كالهما بُمفرِده،
أيًضا الطبيعية واملعرفة باإليمان، إدراكها عىل إالَّ يقِدرون وال باهلل، االتِّصال عىل بأنفسهم
تعتِمد الطبيعية املعرفة ألنَّ أنبياء؛ ليسوا الُعَلماء ولكن يَقينية، معرفة ألنَّها إلهية، معرفة
من إما حديثه، نعِرف ونحن يتحدَّث، فاهلل النبوي، النُّور عىل ال الفطري، النُّور عىل
طبيعة عن يصُدر وتميُّز بوضوٍح نعرفه ما وكلُّ الفطرية، املعرفة من أو النبوية، املعرفة
للبرش عامة الطبيعية واملعرفة وحَدهم، باألنبياء ة خاصَّ النبوية املعرفة له. رنا وتَصوُّ هللا
الخاصة، باملواهب إالَّ تعِرتف وال الطبيعية، املعرفة تحتِقر وحَدها ة العامَّ ولكن جميًعا،

البحث الفلسفة غاية ويجعل والعمل، النَّظر بني أو والالهوت الفلسفة بني سبينوزا يُفرِّق السبب ولهذا 58

والعمل. النظر عرش، ثاني انظر: العملية، األخالق الالهوت وغاية النظري
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األول شيئني: يف إالَّ بينهما فرَق ال أنه والحقيقة العقلية. املعرفة نطاق من الوحي وتُخرج
أنَّ حني يف النفوس، عىل التأثري أجل من الخيالية الصور تَستعمل النبوية املعرفة أنَّ
غايتها الطبيعية املعرفة أنَّ والثاني تخييل، دون ذاتها الحقائق تُدرك الطبيعية املعرفة
النبيِّ بني فرق ال والغاية الوسيلة عدا وفيما الَخري، غايتها النبوية املعرفة أنَّ حني يف الحق،

والفيلسوف.59

األبدي وامِليثاق ت امُلؤقَّ امِليثاق سابًعا:

، ُمعنيَّ لشعٍب النبي، وهو ، ُمعنيَّ إنساٍن بوساطة أُعِطيَت ولكنَّها للناس، النبوَّة أُعِطيَت لقد
وكأنَّ ُمعني، لشعٍب جماعي لشعور إالَّ يُكَشف وال يُذاُع ال الوحَي وكأنَّ إرسائيل، بنو وهم
هناك، ومرة هنا مرة الوحي يتناثَر لم قائم. اجتماعي بناء ذوي قوٍم لدى إالَّ تُرَسل ال النبوَّة
من نبٍي آِخر املسيح، يف النبوَّة اكتملِت حتى إرسائيل بني لدى له واحد مساٍر يف ظلَّ بل

موىس ولفنسون: «إرسائيل ال أم ميمون ُموىسبن خالل من إسالمي أصٌل سبينوزا لنظرية كاَن سواء 59

الفالسفة نظريات وبني بينها بَه الشَّ وجَه يَنفي ال ذلك فإن ،«١٩٣٦ القاهرة، ص٩٠–٩٥، ميمون، بن
الرُّؤى سبَِب عن أو ال الفعَّ بالعقل النبي ُمخيِّلة ِصلة عن يتحدَّث ال سبينوزا أنَّ صحيٌح النبوَّة. يف امُلسلمني
القاهرة، التجارية، الُحسني مكتبة ص٦٨–٧٧، الفاضلة، املدينة أهل (آراء الفارابي يفعل كما واملنامات
العربية) الكتب إحياء دار ص٢٤١–٢٥٢ الثالث، القسم والتنبيهات، (اإلشارات سينا وابن ،(١٩٤٨
والطبيعيات، الحكمة يف رسائل تسع يف وأمثالهم رموزهم وتأويل النُّبُوَّات إثبات يف (رسالة وكذلك
لم العرص ألنَّ ،(١٩٦٠ القاهرة، ص٤٤١–٤٤٣، اإللهيات، (الشفاء، ،(١٩٠٨ القاهرة، ص١٢٠–١٣٣،
النبوية الحقيقة الحقيقة؛ ثنائية عن رشد، ابن خاصًة يتحدَّثون ولكنهم األرسطية، الثقافة عرص يَُعد
الخاصة أجل من النظر عىل تعتمد التي الفلسفية والحقيقة ة، العامَّ أجل من الَخيال عىل تعتِمد التي
ص١٥-١٦، املقال، فصل ،١٩٦٤ سنة القاهرة، األنجلو، ،٢٠٨–٢٢٢ من األدلة، مناهج رشد، (ابن
للحياة ورضورتها للنبوَّة السيايس الدور عىل سينا وابن الفارابي يُركِّز وكذلك القاهرة). املحمودية، املكتبة

عبده. ومحمد األفغاني أيًضا، امُلصلحني رأي وهو االجتماعية
الُكتب إحياء دار ص٨١–١٤٦، اإلسالمية، الفلسفة يف مدكور، بيومي إبراهيم الدكتور أيًضا: انظر
الراوندي فابن ُمشابًها، شيئًا قاال قد الرازي بكر وأبا الراوندي ابن أنَّ ونِجد .١٩٤٧ القاهرة، العربية،
ِنَعم أعَظُم هو فالعقل الَوحي، به أتى ما كلِّ إىل الوصول العقل باستطاعة أنَّ ويُؤِمن امُلعِجزات يرُفض
الطقويس الجانب كلَّ الرَّاوندي ويرُفُض ونَِعمه، الرَّبُّ به يُعَرف الذي هو وأنه خلقه، عىل سبحانه هللا

األديان. يف الشعائري
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الشعوب؟ من َغريه عىل الشعب لهذا ُمعينة ميزة ذلك يَعني هل ولكن إرسائيل. بني أنبياء
هللا أنَّ يَعني هل األخرى؟ الشعوب فيه تُشاركهم ال بهم خاصٌّ إلٌه هللا أن عىل ذلك يدلُّ هل

اصطفائهم؟ أجل ومن البرش، سائر عىل تفضيلهم أجل من أبديٍّا ِميثاًقا معهم عقد
ال كما منها، اآلخرين وِحرمان املغانم عىل البعض حصول يف ة الحقَّ السعادة ليس
التي السعادة بهذه يفرح والذي أكثر، مغانم عىل حصلوا هم إذا سعادًة أكثر الناس يكون
السعادة والحَسد. الِحقد عن وناشئًا صبيانيٍّا، فرًحا فَرُحه يكون اآلخرين سعادة تُفوق
اآلخرون يُحَرم أن أو اآلخرين، من أحكم اإلنسان يكون أن ال الحق، ومعرفة الِحكمة هي
يكون اآلخرين ولشقاء لسعادِتِه يَفَرح ومن شيئًا، سعادته من يزيد لن فذلك الِحكمة؛ من

النفس. وطمأنينة الحقيقية، السعادة يعِرف ال رشيًرا، حسوًدا
الرشيعة، طاعة عىل يُحثَّهم العربانينيحتى هللابه ل فضَّ بما الكتاب يُخِربنا عندما لذلك،
سعادتهم كانت فما غريهم؛ دون وحَدهم ة الحقَّ السعادة عىل حصلوا أنهم ذلك فليسمعنى
اآلخرين رعى أنه لو لهم رعايًة أقلَّ هللا كان وما الَخالص، إىل البرش جميع دعا هللا أن لو أقل
أقلَّ امُلعِجزات كانت وما جميًعا، للناس ُوِضعت أنها لو عدالًة أقلَّ الرشيعة كانت وما أيًضا،
ِحكمة، يُفوقه من يُوجد ال بأنه سليمان هللا أخرب وعندما جميًعا. للناس هللا أجراها لو ُقدرة
من أعظَم بحكمٍة سواه أحًدا يَِعد لم أنه عن ال ِحكمته، مدى عن يُعربِّ أن بذلك أراد فإنه
عن لهم وكشف خاَطبَهم، وأنه للعربانيني، الرشيعة موىس أعطى هللا أنَّ صحيح حكمته.
إنَّ بل ورحمته، ِعلمه من األخرى األمم يستبِعد لم ولكنه أخرى، ٍة ألمَّ يحُدث لم كما نفسه
بالحياة يتعلَّق فيما هللا أصفياء يكونوا لم فضله، من هللا أعطاهم مما بالرغم العربانيني،

السامية. الت والتأمُّ ة الحقَّ
يف حَدثَت وقد جماعة، يف النبوة تحُدث أن بُدَّ ال فكان للبرش، الوحُي هللا أرسل لقد
أبدي اختياٍر عىل يُدلَّ أن دون طارئة، لظروٍف أي َمْحضة، تاريخية لظروٍف إرسائيل بني
إليه يَصبُو ما كلُّ كان إذا ألنه وذلك العاملني؛ عىل وتفضيلهم لهم، هللا اصطفاء عىل أو لهم،
النفس انفعاالت عىل السيطرة األوىل، ِبِعَللها األشياء معرفة ثالثة: أشياء يتعدَّى ال اإلنسان
الغايتنَي، عىل الحصول وسائل فإن سليم، ِجسم مع سالٍم يف الَعيش ثم بالفضيلة ق للتَّحقُّ
ا أمَّ ة. أُمَّ ُدون ٍة أُمَّ عىل تقتِرص ال فهي ثَمَّ ومن اإلنسانية، الطبيعة يف موجودة والثانية، األوىل
يَجهله الذي والحظِّ الرِّزق عىل تعتَِمد كما الخارجية، األشياء عىل تعتِمد فهي الثالثة الغاية
التجربة دلَّت وقد اليََقظة، عىل وتعوَّدوا حياتهم، تنظيم عىل الناس اعتمد لذلك الجميع؛
من بُقعٍة باحتالل وذلك القوانني، تحُكُمه ُمجتمع تكوين هو لذلك وسيلٍة أفضل أن عىل
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األمن من مزيًدا امُلجتَمع يُعطي إذ واحد؛ اجتماعٍي هيكٍل يف ُسكَّانها قوى وتوحيد األرض،
البدائي املجتمع مرحلة ويتجاَوز الخارجية، الحظوظ عىل اعتماًدا أقلَّ ويكون واالستقرار،
من تخلَّص إذا أو يَحُكمه، آَخر مجتمع عىل يعتمد أو الحظوظ، هذه عىل كلية يعتِمد الذي
اإلنسانية األفكار يف ال الطبيعية، املوجودات يف تأثريه حيث من هللا ُحكم يُقدِّس املخاطر،

ُمعِجزة. وكأنَُّه منه، انتظاٍر دون يشء، كلَّ أعطاه قد هللا ألنَّ
األمة اختيار تمَّ السبب، ولهذا أمة؛ عن أمة يُميز الذي هو االجتماعي النظام فإنَّ لذلك،
ولغنمها االجتماعي، لنظامها نظًرا األمم، باقي عىل تفضيلها تَمَّ املعنى وبهذا العربانية،
العقل، يف تفوُّقها ذلك يف بَب السَّ يُكن ولم طويلة، سنني العربانية الدولة بِقيَت وقد املادي.
يتساوى ذلك، عدا وفيما املادية، شئونهم تدبري يف العربانيني ُق تفوُّ بل النفس، صفاء يف أو
اعتقاداٍت هللا يف يَعتقدون كانوا العربانيني أن وجْدنا قليًال، فكَّرنا وإذا غريهم. مع العربانيُّون
ولم ولثرائهم، الحياة يف ليُِرسهم هللا اختارهم لقد أجلها، من لهم يُفضِّ أن هلل يُمكن وال فظَّة،
إالَّ لها، العربانيني رعاية جزاءَ شيئًا، الرشيعة تَِعد ولم ذلك، سوى شيئًا البطارقة هللا يَِعِد
إالَّ امليثاق، نقِض عىل لهم عقابًا تُوِعدهم، ولم الدنيوي، النعيم ومظاهر الدولة، عىل اإلبقاء
وكذلك ة، الخاصَّ رشائعهم للعربانيني كانت امِلَحن. بأعَظِم وإصابتهم الدولة، عىل بالقضاء
بل األمم، لسائر ُحبِّه من أعظم للعربانيني هللا ُحبُّ يكن ولم ة، الخاصَّ قوانينها ٍة أمَّ لكلِّ كانت
بالعربانيني ة خاصَّ النبوَّة ِهبُة تكن ولم للعربانيني، أظهر مما أكثر امُلعِجزات من أظهر هللا إنَّ
للوثِنيِّني فكان املقدس، التاريخ به يشهد ما وهذا جميًعا، لألمم ًة عامَّ كانت بل وحَدهم،
العهد يف لوا يُسجِّ لم ألنهم قصصهم؛ وتدوين بتسجيلهم، العربانيون يَعتِن لم الذين أنبياءهم
أنَّ يدَّعون الفريسيني أنَّ ومع لهم. وطنيٍّا تاريًخا جعلوه حتى ة الخاصَّ شئونهم إال القديم
هللا ألنَّ وحَدها، ِته بأُمَّ ا خاصٍّ إلًها يطلُب لم موىس أنَّ إالَّ وحَدهم، بالعربانيني ة خاصَّ النبوَّة

السواء.60 عىل األخرى واألَُمم العربانيني إله الجميع إلُه

فلم امليثاق، أو العهد لفكرة القرآن يُقدِّمه الذي التحليل مع سبينوزا يُقدمه الذي التحليل هذا يتَّفق 60

ِميثَاَقُهْم﴾ أََخذْنَا نََصاَرى إِنَّا َقالُوا الَِّذيَن ﴿َوِمَن للنصارى أُعِطَي بل فقط إرسائيل لبني امِليثاق يُعَط
،(١٨٧ عمران: (آل ِللنَّاِس﴾ َُّه َلتُبَيِّنُن اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِميثَاَق هللاُ أََخذَ ﴿َوإِذْ الكتاب وألهل ،(١٤ (املائدة:
وامليثاق … (٨١ عمران: (آل َوِحْكَمٍة﴾ ِكتَاٍب ِمْن آتَيْتُُكْم َلَما النَِّبيِّنَي ِميثَاَق هللاُ أََخذَ ﴿َوإِذْ ة عامَّ وللنبيِّني
هللاَ﴾ إِالَّ تَْعبُُدوَن َال اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِميثَاَق أََخذْنَا ﴿َوإِذْ هللا عبادة هو إرسائيل بني عىل هللا أخذَُه الذي

60



امُلرتجم مقدمة

شعٍب أيَّ يلَزم وال وحَدهم، اليهود إالَّ يلزم ال فإنه لهم، موىس َسنَّه الذي الترشيع أما
ولهذا َدولتهم؛ قيام أثناء يف إال الترشيع لهذا يخضعوا لم أنفسهم اليهود إنَّ بل آخر،
من الكنعانيِّني اختار كما أبديٍّا، اختياًرا ال تًا، ُمؤقَّ اختياًرا كان ولكنه هللا، اختارهم السبب
موىس حذر ولقد الزائفة. ولعبادتهم ولَرخاوتهم، اللذَّات، وراء لسْعِيهم رَفَضهم ثم قبل،
عىل لَقَضوا وإال قبل، من الكنعاِنيُّون فعل كما امُلحرَّمات، نكاح يرتِكبوا أن من العرباِنيِّني
إىل العربانيني يصطِف لم هللا أنَّ عىل تدلُّ امُلقدَّس الكتاب يف كثرية نصوص وهناك الدولة،
أهل le petit reste عب الشَّ من امُلؤِمنة الباقية القليلة القلة وهي قليلٌة فئة هناك األبد.
هذه خالل ومن والفضل، والفضيلة والُحبِّ التقوى ميثاق عىل هللا عاهدوا مثًال، الكهف
يتمُّ التي النهائية النتيجة وهي الشعب، يف اإليمان ويبقى التاريخ، يف الوحي يستمرُّ الفئة
نْرش يف يفَشل أن بعَد له، اإليجابية والحصيلة التاريخ، يف الوحي ر تطوُّ من عليها الحصول
نفسه، امليثاق إىل األخرى األَُمم أنبياء دعا ولقد الجمهور. عند الجماعي الشعور يف اإليمان
بني يُفرِّق ال شامل ِميثاق وُحبِّه، هللا معرفة ِميثاق األبدي، امِليثاق وهو الفضيلة، ِميثاق
يف ة، الحقَّ الفضيلة ميثاق امِليثاق، هذا وَضعوا العربانيني ولكن األخرى، واألَُمم العربانيني
إنهم أي واملدينة، املعبد وبنَوا يُقيُمونها، وشعائر يُقدِّمونها، وقرابني بها، يتمتَّعون كلماٍت
واليوم الدولة. بناء أهمها ية، ِحسِّ بمظاهر إال الرُّوحية األشياء إدراك يستطيعوا لم كعادتهم

ُرُسًال﴾ إَِليِْهْم َوأَْرَسْلنَا اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِميثَاَق أََخذْنَا ﴿َلَقْد الرُّسل إرسال طريق عن وذلك ،(٨٣ (البقرة:
َُّه َلتُبَيِّنُن اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِميثَاَق هللاُ أََخذَ ﴿َوإِذْ الرسالة وإعالن الكتاب بَيان أجل ومن ،(٧٠ (املائدة:
َعَليِْهْم يُْؤَخذْ ﴿أََلْم الحق: قول ِمثل قوانينها وُمراعاة الرشيعة تطبيق هو امليثاق رشط ولكن ِللنَّاِس﴾،
ِيف تَْعُدوا َال َلُهْم ﴿َوُقْلنَا السبت ُمراعاة أو (١٦٩ (األعراف: ﴾ اْلَحقَّ إِالَّ ِهللا َعَىل يَُقولُوا َال أَْن اْلِكتَاِب ِميثَاُق
َال ِميثَاَقُكْم أََخذْنَا ﴿َوإِذْ القتل وعَدم الحياة ُحرمة أو (١٥٤ (النساء: َغِليًظا﴾ ِميثَاًقا ِمنُْهْم َوأََخذْنَا بِْت السَّ

.(٩٤ (البقرة: ِدَماءَُكْم﴾ تَْسِفُكوَن
﴿الَِّذيَن طَرِفهم من وقطعه له إرسائيل بني نقض هي امليثاق هذا من النهائية النتيجة كانت ولكن
نَْقِضِهْم ﴿َفِبَما امُلقدَّسة بالُكتُب بالُكفر إما وذلك ،(٢٧ (البقرة: ِميثَاِقِه﴾ بَْعِد ِمْن ِهللا َعْهَد يَنُْقُضوَن
ِميثَاَقُهْم نَْقِضِهْم ﴿َفِبَما قلوبهم يف املطبوعة بالقسوة أو ،(١٥٥ (النساء: ِهللا﴾ ِبآيَاِت َوُكْفِرِهْم ِميثَاَقُهْم
ا حقٍّ املؤمنون وهم جميًعا البرش عىل مطروح اآلن وامِليثاق ،(١٣ (املائدة: َقاِسيًَة﴾ ُقلُوبَُهْم َوَجَعْلنَا َلَعنَّاُهْم
اإلنسان بني كامِليثاق والبرش هللا بني فامِليثاق ،(٢٠ (الرعد: اْلِميثَاَق﴾ يَنُْقُضوَن َوَال ِهللا ِبَعْهِد يُوُفوَن ﴿الَِّذيَن

العقد. بَطَل طرف تخىلَّ فإذا به، الطََّرَفني التزام هو التعاُقد رشط واإلنسان،
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والطاعة. الفضيلة ميثاق خْرِقهم وبعد َدولتهم انهيار بعد الحق هذا للعربانيني يَُعْد لم
عىل جَلبُوا حتى األَُمم، جميع من ومنبوذين األرض، أنحاء يف ُمشتَّتني يكونوا أن عليهم وحقَّ
طقس عىل وإلرصارهم األمم، لشعائر امُلعاِرضة الشعائر بإقامتهم الجميع حقد أنفسهم
أحياء يف أو خاصة، بلدان يف ع والتجمُّ عنهم، والتَّميُّز بالشعوب، االختالط وعَدم الختان،
عن إسبانيا يهود تَخيلِّ من فبالرغم ذلك، عىل تشهد كثرية التاريخية واألمثلة (الجيتو).
حافظوا أنهم إالَّ لإلسبان، التي نفسها بالحقوق وتمتُِّعهم الكاثوليكية، غىل وتَحوُّلهم ِدينهم

الدولة.61 بناء إلعادة يَتُوقون زالوا وما األبدي، للرباط رمًزا الِختان، طقس عىل

اإلنساني والقانون اإللهي القانون ثامنًا:

الدين امُلسلمون: يقول كما أو للكون، نظاًما أيًضا نزل بل فقط، فكًرا الَوحُي ينزل لم
الدين وكان عقيدة، منه أكثَر رشيعًة موىس عند اليهودي الدِّين كان وقد ورشيعة، عقيدة
يف صياغته ْت تَمَّ الذي اإللهي القانون هي والرشيعة رشيعة. منه أكثر عقيدة املسيحي

إنساني. قانون
واحدة. قاعدٍة تحت ُمعيَّنة مجموعٍة يف األفراد جميع انِدراج هو اإلطالق عىل والقانون
عىل القانون ويَعتمد اإلنساني، القرار عىل أو الطبيعية الرضورة عىل ا إمَّ القانون ويعتمد
ويَعتِمد املوضوع، تعريف عن أو نفسها، الطبيعة عن يَصُدر عندما الطبيعية الرضورة
وأمنًا، ُمالءمة أكثَر الحياة يجعل عندما قاعدة، الحالة هذه يف ى ويُسمَّ اإلنساني، القرار عىل
كبرية أجسام اصطدمت فإذا أخرى. ألسباٍب لآلخرين أو ألنفسهم الناس يُصِدُره عندما أو
عن يَصُدر شاِمل قانون هذا تُعطي، ما بقْدِر حرَكتَها من تفِقُد فإنها صغرية، بأجسام
قانون هذا ُمشابًها، آخر شيئًا ويتذكَّر ما شيئًا إنسان يتذكَّر وعندما الطبيعة، يف رضورٍة

الدِّين جعل عىل واإلرصار امليعاد وألرض القديم امِليثاق لفكرة إحياء هي الصهيونية فالحَركة ولذلك، 61

إرسائيل شعب أن وتؤكد امُلقدَّسة. الُكتُب يف الواردة والوعود الدِّيني للتعليم وتحقيق قوميٍّا دينًا اليهودي
بزمام يُمِسك الذي اإللهي للفعل نتيجة بلفور وَْعد يف نرى كما سيناء. يف الطُّور جبل عىل ًة أُمَّ أصبََح قد
العودة عىل إرسائيل شعب ُمساعدة عن كنايًَة اليهودية للمسألة الربيطاني الحلَّ فنعتَِرب التاريخ إرسائيل
آبائهم، أرض إىل اليهود يَشدُّ الذي امُلقدَّس الرباط عن امُلتديِّنون الصهيونيون ويَتحدَّث إرسائيل. أرض إىل
رزوق: أسعد د. وحَدها، فلسطني يف إالَّ يني الدِّ والبعث النهضة تحقيق يُمِكنه ال إرسائيل شعب أنَّ ُمؤكِّدين

.٣٧ فلسطينية، دراسات إرسائيل، يف والدولة الدين
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طوًعا حقوقهم عن الناس تنازل إذا أما اإلنسانية. الطبيعة يف رضورة عن يَصُدر شامل
القرار عىل يعتمد القانون هذا ِمثل أنَّ ومع إنساني. قراٍر عن ينتُج ذلك فإنَّ اختياًرا، أو
من جزء اإلنسان ألنَّ الشاملة؛ الطبيعة لقوانني طبًقا ُمحدَّد يشء كل أن إالَّ اإلنساني،

وقدرتها. الطبيعة
أو ُقدرته د يُحدِّ والذي اإلنسان، ذه يُنفِّ الذي األمر فهو الخاص بمعناه القانون أما
عىل أو نفِسِه عىل اإلنسان يفِرُضها للحياة قاعدة هنا األمر ويكون يستطيع، بما يأُمُره الذي
للعقل، وفًقا الحياة تَسري حتى القوانني بوضع عون امُلرشِّ قام وقد ُمعيَّنة. لغايٍة اآلَخَرين
من الغاية يعلمون الخاصة ألنَّ وذلك ة؛ للعامَّ خاصًة والعقاب، الجزاء القانون ويَصَحُب
من خوًفا لها اآلخرون يَسنُّها التي للقوانني تخضع ة فالعامَّ َوضِعها، قبل حتى القوانني،
ما ال ة الخاصَّ قراراتهم يَتَِّبعون فإنهم فاضًال، سلوًكا يَسلكون الذين ة الخاصَّ أما العقاب،
التفرقة جاءت هنا، ومن الخاص. القرار اتِّباع يف حينئٍذ العدل ويكون لهم، اآلخرون يضعه
هللا معرفة أي األقىص الخري يبغي اإللهي فالقانون اإلنساني، والقانون اإللهي القانون بني

الدولة. وسالمة الحياة أمَن يبغي اإلنساني القانون أنَّ حنِي يف وُحبِّه،
إدراك يُمكن ال ألنه وحدها؛ باهلل معرفتنا عىل كليًة اعتمَدْت إذا يقينية معرفتنا وتكون
هللا عن ِفكرتُنا داَمْت ما للشكِّ موضوًعا اإلنسانية معرفتنا وتظلُّ هللا. بدون ره تصوُّ أو يشء
ال كان ا وَلمَّ هللا. معرفة عىل يَعتِمدان وكمالنا األقىص َخريَنا إنَّ بل وُمتميِّزة، واضحة غري
َر تَصوُّ ن تتضمَّ الطبيعية املوجودات كلَّ أن شكَّ فال هللا، بدون ره تصوُّ أو يشءٍ إدراك يُمكن
الطبيعية باألشياء َمعرفتنا ازدادت فكلما والكمال، الجوهر يف درجتها بقْدر عنه وتُعربِّ هللا،
هي بل وحَدها، هللا معرفة عىل تعتِمد ال األقىص بالَخري معرفتنا إنَّ باهلل. معرفتنا كُمَلْت
وأقرب الطبيعية، املوجودات أكمل اإلنسان ألن وذلك نفسها؛ املعرفة هذه التحديد وجه عىل
األعظم خريَنا إنَّ أي الكامل، األعظم املوجود أي هلل، العقلية املعرفة طريق عن الكمال، إىل
والقانون أنفسنا، يف هللا ِفكرة هو إذن اإللهي األمر وُحبِّه، هللا معرفة يف القصوى وسعاَدتَنا
L’Ethique الشامل األخالق ِعلم موضوع هو وهذا أنفسنا، يف هللا حضور هو اإللهي

62.Universelle

ُصويف، أم عقيل أساس عىل الوحدة هذه كانت وسواء سبينوزا، لدى الوجود وحدة عن كثريًا ِقيل لقد 62
النفس، يف هللا ظهور اإلرشاقية، األوغسطينية اجتماع يَتمُّ الحديث العرص يف مرة ألول أنها فيه شكَّ ال ا فِممَّ
هي الطبيعة معرفة إنَّ سبينوزا قول يَعني ال ولكن والطبيعة. هللا وحدة الفلسفية، الوجود وحدة مع
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من فإنَّ اإلنسانية، لألفعال األخرية والغاية القصوى السعادة هو هللا حبُّ كان وملَّا
هلل، معرفة عن بل رجاء، أو َخوف عن ال اإللهي، للقانون ا حقٍّ امُلطيع هو يكون هللا يُحبُّ
ببََدنه. ال بِذهنه اإلنسان يُدركه ما وهو األقىص، الخري هما وُحبَّه هللا معرفة أن يعلم فهو
وأمن اإلنسان سالمة عىل امُلحاَفظة وهي أخرى غايٍة إىل يهدف فإنه اإلنساني القانون أما
وبهذا هلل، األشياء إرجاع هو ذلك معنى ألن َرشَعه؛ الذي هو الوحي كان إذا إالَّ الدولة،
تكيََّفت وأنَّها شاملة، رشيعًة ليسْت أنَّها من بالرغم إلهيٍّا قانونًا موىس رشيعة تكون املعنى
َرشَعها.63 الذي هو النبوَّة نُور دام ما سالمته، عىل وللُمحافظة ، ُمعنيَّ شعٍب طبيعة حسب

أربع: حقائق ذلك عن وينتُج

ويُدَرك اإلنسانية، الطبيعة من ويُستنبَط الناس، كل عىل يَصُدق شامل، قانون (١)
يَسنُّ كأمري أو ع كُمرشِّ هللا تَصوُّر الفطري النُّور بوساطة يُمكن هل ولكن الفطري، بالنور

للناس؟64 القوانني

مخلوقات يف الِحكمة عن الغزايل ِمثل وفية الصُّ يَقولُه ما للطبيعة معرفة هي هللا معرفة وإن هللا، َمعرفة
البيت: من امُلتكلِّمون يقِصُده ما أو وجل عزَّ هللا

ال��واح��د أن��ه ع��ل��ى ت��دلُّ آي��ة ل��ه ش��يء ك��لِّ وف��ي

يُرتَك ثُمَّ إليه، للوصول يُستخَدم وُسلَّم نفسه، هللا وليست هللا، إىل ُمقدِّمة الفريقني عند الطبيعة ألنَّ
الِعلم أنَّ اعتبار يف الِعلمية الرُّوح عن املعرفة، يف األقلِّ عىل والطبيعة، هللا وحدة تُعربِّ إنما ذلك. بعد جانبًا
ألنَُّه اإللهي، الِعلم عن يكون ما أبعَد الالهوت يكون وبالتايل امُلمِكن، الوحيد اإللهي العلم هو الطبيعي
الطبيعة. هو الوحيد املوضوع أن مع موضوًعا، هللا ويَعتِرب عنها، وُمنفصًال الطبيعية خارج هللا يَتصوَّر
عن الَعمليَّة األخالق استنباط أو واإلنسان ِهللا بني لة للصِّ ِدراسة املعنى بهذا «األخالق» كتاب ويكون

الوسيط. العرص يف الحاُل كاَن كما اإللهيَّات عن األخالق استنباط ِشئنا إْن أو فينا هللا وجود
وهي وُحبِّه، هللا معرفة يف فاألخالق الطهارة، عىل قائمة كبرٍي حدٍّ إىل سبينوزا عند األخالق تزال ما 63

الخاِلص. ل التَّأمُّ أخالق
هي والِفطرة الِفطرة هي الطبيعة أنَّ عىل يَدلُّ وهذا ِفطري، أو طبيعي naturelle ترَجمة يُمكن 64

الطبيعة.
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أو بالتحريم هللا أوامر أنَّ عَرْفنا واحد، يشء وِذهنَه إرادته وأن هللا، طبيعة عَرْفنا إذا
سيكون الذي َّ الرشَّ آلدم هللا أوحى لقد أبدية.65 رضورًة ن تتضمَّ أبدية، حقائق بالتحليل
لم آدم أنَّ أي الرش، هذا نتيجة رضورة إليه يُوِح لم ولكنه لِفعله، الرضورية النتيجة
عقاب، أو ثَواٍب وجوب تُقرِّر كقاعدة، أو كقانون أدَرَكه بل أبدية، كحقيقة الوحَي يُدِرك
فنظًرا امُلطَلقة، وإرادته أمرٍي ملشيئِة طبًقا بل نفسه، الِفعل لطبيعة وليس ما، لفعٍل نتيجًة
أصبَحِت أيًضا السبب ولهذا وأمريًا؛ ًعا ُمرشِّ وهللا قانونًا، الوحي أصبح آدم، معرفة لنقِص
هللا أنَّ وذلك أبدية، كحقيقٍة هللا يعرفوا لم ألنهم وحَدهم، للعربانيني العرشرشيعًة الوصايا
أن دون هللا، أوامر األنبياء ى تَلقَّ وكذلك ية، ِحسِّ وسائل خالل من ُمبارشًة إليهم يتحدَّث لم
العربانيني، تخصُّ كرشائع الوحي أدَرَك الذي نفسه موىس حتى أبِديَّة، كحقائق يُدِركوها
كأمري أو كملٍك أو ٍع كُمرشِّ هللا تَصوَّر لذلك أبدية؛ كحقائَق يُدِركها أن دون حياتهم، تُنظِّم
اإلنسانية فات الصِّ بكلِّ يَتَِّصف ورحيم، عادل كموجوٍد تقدير، أقىص عىل أو كحاكم، أو

اإللهية.66 الطبيعة عن ُكليًَّة إبعادها يَِجب التي
هللا َفِم إىل أقَرَب كان املسيح ألنَّ أبدية، كحقائق األشياء أدرك الذي الوحيد هو املسيح
بوساطة قبل من أوحى كما بعضاألشياء، املسيح ُروح هللابوساطة أوحى فقد نَِبيِّه، إىل منه
كما وُمعتقداته، املسيح آراء حْسب الوحي يتكيَّف ولم والرُّؤى، املخلوقة واألصوات املالئكة
البرشجميًعا، إىل بل وحَدهم، اليهود إىل يُرَسل لم املسيح ألنَّ وذلك األنبياء؛ باقي مع تكيَّف
لإلنسانية شاملة تعاليَم ن تضمَّ بل ، ُمعنيَّ شعٍب ُمعتقدات حسب الوحي يَتكيَّف لم كما
بمعرفٍة أي واِسطة، بال ُمبارشًة الوحي حقائق املسيح هللا أعطى لقد أبدية. حقائق أي كلها،
أنَّ ومع الصور، أو الكلمات من ط تَوسُّ بال األشياء إدراك هي العقلية املعرفة ألنَّ عقلية،
الرَّمز لغَة استعمل فقد غموض، من يَخُل لم أنه إالَّ األنبياء، من وضوًحا أكثر كان حديثه
ذلك ومع القانون، عبودية من بعُد يتحرَّروا لم قوًما يُخاطب كان وأنه ًة خاصَّ وامَلثَل،

القلوب. يف وطبَْعها اإللهية الحقائق تثبيت املسيح استطاع

َلُه يَُقوَل أَْن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن واحد، يشء هللا يف والُقدرة الِعلم أنَّ من امُلسلمون يقوله ما وهو 65

ديكارت. عند اإللهي الذِّهن يف التي األبدية للحقائق ُمشاِبهة ِفكرة وهي ،(٨٢ (يس: َفيَُكوُن﴾ ُكْن
كامُلعتزلة امُلطَلق التَّنزيه أنصار من فهو ولذلك واإلنسان؛ هللا بني شبٍَه وجِه أي سبينوزا يرفض 66

املسلمني. والفالسفة
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ع كُمرشِّ هللا يَتصوَّرون الذين هم املعرفة تنُقُصهم الذين العامة إنَّ القول ُخالصة
طبيعته برضورة يشءٍ كلَّ ه ويُوجِّ يفعل أنه والحقيقة ورحيًما، عادًال ويُسمونه كأمري، أو

وكمالها.
لذلك الِفطري بالنور الَوحي إدراك يَستطيع املسيح، شأن شأنُُه الفيلسوف، ولكن
عقلنا ألن وذلك العقل؛ َضياع يف قاء الشَّ ويكون ة» الحقَّ الحياة «ينبوع العقل سليمان ى َسمَّ
األخالق عىل الحثُّ شأنه من العاَلم وهذا له، ِرنا وتَصوُّ باهلل معرفتنا عىل يعتمدان وِعلمنا
وبذلك الفضيلة، أخالق مع تَتَِّفُق التي الطبيعية األخالق وهي السليمة، والسياسة الصحيحة
القانون إدراك عىل قادر الِفطري النُّور ألنَّ وذلك الطبيعي؛ العقل تنمية يف النَّعيم يكون

اإللهي.67
نَعِرُفه ألنَّنا مضمونها، كان مهما بالرِّوايات التصديق يَقتيض ال اإللهي القانون (٢)
فيها، نشأت التي التاريخية بالظروف ُمقيَّدة الروايات أنَّ حني يف اإلنسانية، الطبيعة من
ُحبَّ ألنَّ ُحبِّه؛ أو هللا معرفة يُعطينا أن يُمكن ال الرواية يف نة امُلتضمَّ بامُلعِجزات فالتَّصديق
معروًفا، بعضها يكون التي ة العامَّ األفكار من تَنتُج هللا ومعرفة معرفته، عن يصُدر هللا
اآلخرين. سلوك معرفة يف وتُفيدنا العملية، الحياة يف النفع أوُجِه بعض تُعطينا أن يُمكنها
الفطري النُّور طريق األول التجربة،68 وطريق العقل طريق طريقان: هناك كان فإذا
ِكال امُلقدَّس الكتاب استعمل وقد ة، للعامَّ الرواية طريق والثاني الناس من قليٍل لَعدٍد
أما الفطري، بالنُّور الوحي حقائق يُدِرك ألنه الرواية؛ إىل يحتاج ال فالفيلسوف الطريَقني،
ومن النظرية، األمور إدراك تستطيع ال ألنَّها لها؛ رضوري بالروايات التصديق فإن ة العامَّ
بالنُّور باهلل ويؤمن يَجهلها ومن جاِحد، كاِفر فهو باهلل يُؤِمن ال ألنه الروايات هذه يُنِكر
عليها يحصل ا ِممَّ أكثر األبدية السعادة عىل يحُصل فإنه السلوك، قواعد ويُراعي الفطري،
قادرة غري ة العامَّ كانت وملَّا اإللهية. الحقائق عن وُمتميِّزة واضحة معرفة لَديه ألنَّ ة؛ العامَّ

هو الواجبات فأول العقليني، والقبح الُحسن يف امُلعتزلة لنظرية ُمشابًها هنا سبينوزا موقف يبدو 67

ل بالتَّأمُّ نَعِرَفه أن فيِجب باملشاهدة، وال رضورة، يُعَرف ال تعاىل ألنه تعاىل هللا معرفة إىل امُلؤدِّي «النظر
مكتبة عثمان، الكريم عبد د. تحقيق ص٣٩، الخمسة، األصول رشح الجبار، عبد القايض والنظر»،

.١٩٦٥ سنة وهبة،
شفاهيٍّا ، ُمَحسٍّ َخَرب طريق عن اإليمان أي التاريخية الرواية بل الِعلمية التجربة هنا التجربة تعني ال 68

الخالص. العقيل النظر طريق عن وليس كتابيٍّا أم
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تُؤِمن أن فعليها ِتها، وِصحَّ الروايات جميع يف الدقيق بالبحث ُمعتقداتها عىل الربَْهنة عىل
عىل تحكم أن عن عاجزًة داَمْت وما واإلخالص، الطاعة عىل تَُحثُّها دامْت ما هي كما بها
إىل الروايات هذه إىل باإلضافة ة العامَّ وتحتاج مضمونها،69 عىل أو الروايات هذه صحة

الكنيسة. وإىل الُقُسس وإىل الدين رجال
من أفضل بعضها أن ومع الدُّنيوي، البرشي التاريخ من أفضل الروايات أن فمَع
بالقانون له ِصلة ال بها التصديق أن إالَّ امُلعتقدات، نَْرش يف استخدامها حيث من بعض
سلوكنا يَظلُّ ذلك ومع كليًة، الروايات هذه نَجَهل قد األبدية، السعادة إىل يُؤدِّي وال اإللهي،
أن اليهود بعض ويَظنُّ فينا. املسيح ُروح كانت لو األبدية السعادة عىل ونحُصل فاضًال
بالنُّور تَمَّ قد إدراكها دام ما األبدية، السعادة إىل يؤدِّي ال القويم السلوك قواعد تطبيق
طوب، شيم بن ويُوسف ميمون بن موىس رأي وهو شيئًا، الوحي من يُبِق ولم الفطري،
يُؤيِّده ال باِطل، َظنٌّ وهذا بالوحي. يُدِركونها ألنهم الخالص، يف أرسطو أخالق تنَفَعهم ولن
يُريد زال ما الذي ميمون ابن من عقالنية أكثر سبينوزا يبدو وهكذا الكتاب. أو العقل
وبإدراك الفضيلة بحياة يكتفي سبينوزا أنَّ ِحني يف العقل، بجوار للوحي املجال إفساح

األبدية.70 السعادة عىل اإلنسان يَحُصل حتى الِفطري النُّور

من ُرشد ابن يُريده ما وكذلك الكالم، ِعلم عن ة العامَّ إبعاد من الغزايل يُريُده ما املوقف هذا يُشِبُه 69

التجارية، املحمودية املكتبة ص١٧-١٨، املقال، فصل رشد: ابن العمليَّات، أو النظريات يف الشكِّ عَدم
.١٩٦٨ سنة

الوحي إليه يَِصل ما إىل يَِصل أن يستطيع العقل كان وإذا رضوري؟ الوحي هل نتساءل: أن يُمِكننا 70

ال امُلعتزلة يقول ما عىل بالعباد، هللا لُطَف إنَّ الوحي؟ إلينا أُرِسل فِلَم والفالسفة امُلعتَزلة يقول ما عىل
يُعطي ألنه اإلنسانية؛ للمعرفة رضوري الوحي إن يُقال أن يُمكن ولكن الَوحي، َرضورة لتربير يكفي
هو كما الواقع من واحًدا جانبًا ترى فردية نظٍر وجهَة وليس العاَلم يف ولإلنسان للكون شامًال ًرا تَصوُّ
منها يبدأ يقينية بدءٍ نقطة بمثابة يُعتَرب الوحَي إن أيًضا: يُقال أن يُمكن كما اإلنسانية، املعرفة يف الحال
البرشي الفكر أن ًة خاصَّ اليقني، من ُممكن َقْدٍر وأقل الصواب من ُممِكٍن قدٍر أكرب يضَمَن حتى الفكر
يُمكن ثالثًا بديهيات. عىل اليقني، من ُممكٍن قْدٍر أكِرب إىل الوصول أجل من يعتمد، أو أوَّليَّات إىل يحتاج
واالستفادة تطبيقها منه ويَطلُب النظرية الحقيقة اإلنسان يُعطي ألنه رضوري الوْحَي إنَّ أيًضا يُقال أن
اآلخر النصف وتَرَك النََّظر وهو وط الشَّ ِنصَف قَطَع قد الوحُي يكون وبذلك العملية، حياِتِه يف منها

العمل. وهو لإلنسان،
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حركات، ُمجرَّد أي والطقوس الشعائر إقامة يتطلَّب ال الطبيعي اإللهي القانون (٣)
أفعاًال اإللهي القانون يتطلَّب ال 71. ُمعنيَّ لنظاٍم بالنسبة إالَّ ة َخريِّ تكون ال للجوارح وأعمال
الخري ا أمَّ الفطري، النُّور يُدِركه الحقيقي فالَخري اإلنساني، العقل حدود تربيُرها يتجاوز
النفس، يف محظوًرا شامًال اإللهي القانون كان فإذا وهًما. إالَّ فليس قانوٍن أو لنظاٍم التاِبع
دولتهم، وتكيََّفتحسب للعربانينيوحَدهم، القديم العهد والطقوسيف الشعائر ُوِضَعت فقد
بالقانون الطقوس لهذه شأن وال الجماعة، بها تقوم بل ِحدة، عىل كلٌّ األفراد بها يقوم وال
الدُّنيوي، النعيم َحيث من العربانيني باختيار تتعلَّق بل والفضيلة، بالسعادة أو اإللهي،
صاِدَرة ألنَّها فقط؛ هللا إىل نُِسبت وقد الدولة، يف إالَّ تُقام ال الشعائر هذه ألن الدولة، وسالمة

الوحي. عن
مع ذلك، يف السبب وما الدولة، عىل امُلحافظة الشعائر هذه استطاَعْت كيف ولكن
هذه ال الحقيقية، للحياة القاعدة هو الذي الشامل القانون هذا هو اإللهي القانون أنَّ
كالثروة للدولة الدُّنيوي النعيم بل السعادة عىل الحصول الشعائر َغَرض ليس الطقوس؟
األسفار يف تُعَط لم الخلقية التعاليم إنَّ بل نيوية، الدُّ واللَّذات كالصحة للجماعة أو والنرص
دولتهم. وملصلحة وحَدهم، العربانيني عقلية مع تكيََّفت كوصايا بل شامل، كقانون الخمسة
يَقبَِل ولم األمري، أو ع امُلرشِّ أو النبيُّ أو الفقيه يُحرُِّمها كما والرسقة القتل موىس حرَّم وقد
الفرد يُصيب ملا نتيجًة والعقاب الثواب عليها علَّق بل فهمها، أو األحكام هذه يف االستدالل
أراد ولو لألمن، وضياع لألنساب، خْلٌط ألنه بالدولة، ضارٌّ فالزِّنا َرضر، أو نفٍع من والدولة
ومواَفَقتها النفس ِرضاء أي النفس، ِزنا أو القلب، ِزنا أيًضا ألدان الُخلقي الجانب موىس
أيًضا وَعَد أنَُّه ولو شامل، قانون إقامة أجل من املسيح أدانَُه كما الرذيلة، ِفعل عىل الباطنية
رشيعة وضع يشأ ولم القديمة، الرشيعة املسيح يَنَسِخ لم لذلك بََدني؛ ال ُروحيٍّ بجزاءٍ
عندما الفريسيون يُخطئ لذلك الدولة؛ قوانني عن وَميَّزها خلقية، تعاليم أعطى بل جديدة
هذه ألنَّ موىس، رشيعة أي القانونية، القواعد طريق عن السعادة عىل الحصول يُريدون
ويَِعد خلقية، تعاليم عىل احتوى فقد الجديد العهد أما الدولة، مصلحة إالَّ تبغي ال القوانني

هارناك إليها دعا والتي الربوتستانتية يف ازدهرت التي الُخلقيَّة املسيحية إىل هنا سبينوزا ينتَِسب 71

الفالسفة إليها يَنتِسب التي املسيحية وهي الليربالية، الربوتستانتية ورائه ومن املسيحية» «جوهر يف
رينان. مثل ُملحدين أو وفشته كانط ِمثل ُمؤِمنني امُلحَدثون
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باإلنجيل التبشري بعد الشعائر أنفسهم الحواريون تََرك وقد السموات، بملكوت يُراعيها من
فإنه الدولة، عىل القضاء بعد بالشعائر الفريسيني التزام أما األخرى. الدول شعوب عند
الشعائر تركوا ألنهم وذلك هللا؛ إرضاء يف رغبتهم عن ال للمسيحيني، عدائهم عن يكشف
اليهود عىل يكن لم الجديدة، الدولة لشعائر وخضعوا موىس، رشيعة وتركوا بابل، َسبْي يف
مرص من خروجهم قبل لهم تكن فلم قيامها، قبل أو الدولة انهيار بعد بالرشيعة االلتزام
فيها، عاشوا التي الدولة لقوانني أو الطبيعة لقانون خاضعني كانوا بل ة، خاصَّ رشيعة
ألمر تنفيذًا بالقرابني البطارقة يَُضحِّ ولم الطبيعي، اإللهي القانون تُعاِرض ال إنَّها حيث

الِقَدم. منذ ذلك عىل تَعوَّدوا قد وكانوا نفوسهم، يف التقوى ُروح لبث بل الشامل، هللا
الوحيد بيل السَّ هي الشعائر الدولة؟ عىل امُلحافظة عىل الشعائر تُساعد كيف ولكن
عىل تُساعد أنها كما الَخَطر، ساعَة العدو أمام الوقوف تستطيع حتى جماعٍة يف لألفراد
العمل تقسيم ويَحتاج العمل، تقسيم عىل الجماعة وتقوم الداخل، من االجتماعي الرتابُط
َسْلِب من أقىس هناك ليس ألنه اآلَخر؛ للبَْعِض البعض يخضع أن ُدون قانوني، تنظيٍم إىل
يُطيعه قانون وإقامة املجتمع تنظيم وَجَب لذلك عليها.72 حصولهم بعد ُحرِّياِتهم الناس
العامة، أمام الُعليا الَكِلمة لها تكون جماعة يف أم شخٍص يف ُمَمثًَّال كان سواء الجميع،
يُطيع ثُمَّ منها، َخوًفا ال لرغبتها تحقيًقا الجماعة فيها ترى دولٍة يف القوانني هذه وتكون
ُحرِّيتها، الجماعة تفِقد ال وبذلك ة، تامَّ ِبُحرِّية الجميع ارتضاها التي القوانني هذه الجميع

باِلغ. وبحماٍس رًضا عن بعمِلِه فرٍد كلُّ ويقوم
قوانني، أية لهم تكن لم مرص من خرجوا فعندما تماًما، للعربانيني حَدَث ما وهذا
ولكنهم أرض، واحتالل دولة، وإقامة هواهم، عىل جديدة قوانني وضع باستطاعتهم وكان
تفسريها. يف الحقُّ وحَده له واحٍد فرٍد يِد يف السلطة وظلَِّت الجماعة، بقوانني االلتزام لوا فضَّ
الشعب إقناع وحاَوَل إلهية، فضائل من به يتمتَّع ِلَما الفرد ذلك يكون أن موىس واستطاع
ِعصيان األول، ِلَسبَبنَي: وذلك والتهديد؛ بالَخوف ال والرضا، االقتناع طريق عن بالقوانني
الُجند، إقناع يُحتِّم الذي الحرب َخَطر والثاني، األنبياء، تاريخ يف املعروف الطبيعي الشعب
الدولة، يف الدِّين موىس أدخل السبب ولهذا كراهية. عن ال َطوٍع عن الدِّفاع عىل َوَحثَّهم

بعد ُدوركايم صاَغُه الذي الَعَمل تقسيم قانون عىل قائمة سياسية اجتماعية نظرية سبينوزا يُقيم 72

بقرننَي. ذلك
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بالوعود الشعب ُموىس ربََط كما الَخوف، بداِفع ال التقوى، بدافع واِجبَه الشعب يؤدِّي حتى
نيوية. الدُّ واملنافع ية املادِّ

التي باألعمال بأنفسهم العربانيون يقوم أن والطقوس الشعائر من الغَرُض كان
لم وبالتايل اآلخرين، ألوامر تنفيذًا بها يقومون دائًما كانوا ولكنهم منهم، الدولة تطلُبُها
من أنها ًة خاصَّ امَلسيحية، والطقوس الشعائر حتى سعادة أيَِّة إىل والشعائر الطقوس تُؤدِّ
كطريٍق ال لها، كعالمٍة الكنيسة، وضع من أو املسيح وْضع من وليس الحواريني َوْضع
وحَده يَعيش ومن ُكلِّه، امُلجتمع أْجِل من كانت بل سيايس، غَرٌض لها يَُكن لم للسعادة.
الشعائر إقامة عن يَُكفَّ أن عليه َمسيحية َغري دولٍة يف يعيش ومن بها، االلتزام عليه ليس

اليابان. يف يعيشون الذين امَلسيحيني مثل سعيًدا، يعيش أن يُمِكنُه حتى
هللا معرفة أي نفسه القانون هذا معرفة وهو جزاءٍ أكرب يُعطي اإللهي القانون (٤)
يف ووقوٍع الَخريات بمنِْع فهَو العقاب ا أمَّ أحرار، رجاٍل من ثاِبتٍَة صافية ِبُروٍح وُحبِّه

مائعة.73 هزيلٍة لنفٍس الَجَسد عبودية

امُلعجزة تاسًعا:

يف أما وحَده، الكتاب عىل يَعتمد الذي النصِّ منهج للنُّبوَّة دراسته يف سبينوزا استعمل
الذهن حدود تتعدَّى النبوة ألنَّ وذلك الفطري؛ النور عىل اعتمد فإنه للُمعجزة دراسته

رأسهم وعىل فالفالسفة، والصوفية، الفالسفة عند القديم اإلسالمي اث الرتُّ يف ُمشابًها موقًفا نِجد 73

الذي هو وحَدُه والفيلسوف ة، العامَّ أجِل من والتجسيم التشبيه كآيات الرشيعة يَعتربون رشد ابن
الفضائل بُممارسة إيمانه عن يُعربِّ أن يَستطيع كما تَخييل، دون ُمباًرشا إدراًكا الحقيقٍة إدراك يستطيع
العقلية، العبادة أيًضا يُريد ولكنَُّه الرشعية، بالعبادة يكتفي ال فالفيلسوف ل، التأمُّ رأسها وعىل النظرية
الباطن هي والحقيقة الظاهر، هي فالرشيعة معروفة، والحقيقة الرشيعة بني تَفِرَقتَهم فإنَّ الصوفية، ا أمَّ
رابعة عند الحال هو كما جنَِّته، يف طَمًعا وال ناِرِه من خوًفا ال لوجهه هللا يَعبدون الصوفية وُمعَظم
أعمال عىل يعكفون الذين هم الصوفية أنَّ حني يف الجوارح ألعمال إالَّ ينُظرون ال والُفَقهاء العدوية.
فذلك األحكام، ات ُمضادَّ وَعَمل الرشيعة إسقاط ار القصَّ وحمدون الذِّمة أهل عند يَُجوز إنه بل القلب،
بالعمل الصالح، بالعمل وُحبِّه هللا معرفة ِتتمُّ القرآن ويف شيئًا، باهلل واتِّصاله الصويف معرفة يف يُؤثِّر لن
وساعة منه، أعبَُد العابد يُطِعم فالذي الرشيعة، أحكام تطبيق ِبُمجرَّد وليس العالم يف ق يَتحقَّ الذي العام

سنة. سبعني هللا عبادة من َخري ِعلٍم

70



امُلرتجم مقدمة

طبيعتها ملعرفة كتاريٍخ أو الوحي، بمبادئ إال تُدَرس وال الالهوت، موضوع هي اإلنساني،
عىل باالعتماد دراسته يُمكن َمْحض، فلسفي موضوع امُلعجزة أنَّ حني يف وخصائصها،
عام بوجٍه الكتاب يُؤيِّد إذ النص؛ بمنهج دراستها أيًضا يُمكن كان وقد الفطري. النُّور
قوانني خْرق عىل يدلُّ واحد نصٌّ يُوَجد وال ، يَتَغريَّ ال للطبيعة ثابت لنظاٍم يشءٍ كلِّ خضوع
الفطري النُّور يُدِركه ما إىل حتًما سينتهي فإنه النص منهج استعمال يُريد فمن الطبيعة،

للخالص. ليسرضوريٍّا بامُلعجزة اإليمان أنَّ من
الناس تعوَّد فقد إلهيٍّا، علًما اإلنساني املنهج حدود يتعدَّى الذي العلم ي ُسمِّ وكما
إالَّ تظَهر ال هللا ُقدرة أنَّ ة العامَّ ويظنُّ إلهيٍّا. عمًال عنه يجهلون إلهيٍّ عمل كلِّ تَسمية
أن تَظنُّ كما له، مادِّي مكسٌب الخْرق هذا يف كان إذا ًة خاصَّ الطبيعة، قوانني تُخَرق عندما
ِبِعَللها الظواهر هذه تفسري أنَّ وترى الطبيعة، نظام َخَلل هو هللا وجود عىل بُرهاٍن أكرب
هللا عِمل إذا ُمتناِقضان، طَرفان العامة عند والطبيعة هللا هللا، لوجود إنكار امُلباِرشة الطبيعية
ُمتعاِرضتان: ُمتمايزتان ُقوَّتان إذن هناك هللا. توقَّف الطبيعة َعِملت وإذا الطبيعة، ف تتوقَّ
هللا قوة العامة، ر تتصوَّ كما هللا خلَقها التي أو هللا لقوَّة تخضع التي الطبيعة وقوَّة هللا قوَّة
للدكتاتور، بالنسبة الرعية كقوَّة أو به، الِحقة عاِرضة كقوة الطبيعة وقوَّة امللك قوة مثل
منهم وجهًال تقواهم، عن تعبريًا ُمعجزاٍت أو هللا أفعال الطبيعة عجائب العامة ي وتُسمِّ
ر تتصوَّ وال به، يُعَجبون أو يجهلونه ِلما منهم وتقديًسا الطبيعية، وبالِعَلل الطبيعة بعلوم

األوائل. اليهود ر التَّصوُّ هذا تَبنَّى وقد الطبيعة، قوانني تقهر عندما إالَّ هللا عظمة
أما له. ُمخالف يشء فيه يحُدث وال يتغري، ال ثابت الطبيعة نظام أنَّ والحقيقة
وإرادته هللا عقل ألنَّ وذلك أبِديَّتنَي؛ ورضورة حقيقة ن يتضمَّ هللا يريده ما فكل هلل، بالنسبة
الطبيعة قوانني تكون ثَمَّ ومن هللا، بمشيئة يحُدث إنما يحُدث يشء كلَّ وألنَّ واحد، يشء
ُمخالف يشء حَدث فلو وكمالها، اإللهية الطبيعة رضورة عن تصُدر إلهية، أوامر الشاملة
لقوانني ُمناقًضا شيئًا هللا فعل ولو وطبيعته، هللا عقل يُناِقض بالتايل فإنه القوانني، لهذه
هللا، ُقدرة هي الطبيعة ُقدرة إن ُمستحيل. وهذا هو، طبيعته ِضدَّ يعمل فإنه الطبيعة،
وإالَّ كله، اإللهي العقل تستوِعب حتى النهائية الطبيعة وقوانني ملاِهيَّته، ُمماثلة هللا وُقدرة
اللحظة بني لها العون ليُقدِّم هللا يأتي ثُمَّ عاِجزة، بقوانني للطبيعة خالًقا هللا فلنتصوَّر
الطبيعة، أعمال من عمًال امُلعجزة تكون النَّحو هذا وعىل للعقل؛ ُمناٍف وهذا واألخرى،
التي امُلعِجزات تفسري يُمكن وبالتايل الِفطري، بالنُّور إدراكها نَستطيع وال ِعَللها، نجهل

الطبيعية. ِعَللها عَرْفنا لو الكتاب يَرويها
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أن نستطيع عنايته، أو ماهيته أو هللا وجود معرفة امُلعجزة طريِق عن إذن نستطيع ال
يجعلنا امُلعِجزات وجود إنَّ بل ، يتغريَّ ال الذي الثابت الطبيعة نظام طريِق عن ذلك نعرف
أن أو نجهلها، ِعلَّة لها يكون أن ا فإمَّ وقعت، قد ُمعجزة أنَّ مثًال لنفِرَض هللا. وجود يف نشكُّ
طبيعية ِعَلل من يحُدث ما كلُّ وكان الطبيعية، ِعلَّتها نجهل ُكنَّا فإذا ِعلَّتها، هو هللا يكون
وملَّا اإلنساني، الذِّهن حدود تتجاَوُز سببها كان مهما امُلعجزة، فإنَّ هللا، بُقدرة أيًضا يحدث
وتَميُّز، بوضوٍح أيًضا نعلمه بغريه أو بذاته إما نعلمه ونُميزه بوضوح نعلمه ما كلُّ كان
أن نعلم وعندما وُمتميِّزة، واضحة ليست أنَّها بامُلعجزة، هللا نعِرف أن نستطيع ال فإننا
هي الطبيعة قوانني وأنَّ هللا، ماهية عن تصُدر الطبيعة أفعال وأن يشء، كل حدَّد قد هللا
الطبيعية األشياء ونعَلَم الطبيعية، األشياء نعلم ا ِممَّ أفضَل ِهللا طبيعة نعلم فإنَّنا هللا، َمشيئة
كليًة، نجهله ما ال وتَميُّز، بوضوٍح نعلمه ما هي هللا أعماُل وتكون هللا، بطبيعة ِعلمنا بعد
هللا تَصوُّر وتَميُّز بوضوح نعرفها التي الطبيعة حوادث وتُعطينا العامة. خيال يُثري وما
فضًال هللا، إىل يَنِسبُه شيئًا يجهل عندما الذي هو الساذج واإلنسان وأكمل. أفضل نحٍو عىل
وُقدرته هللا وجود تُثِبُت وال محدودة، ُقدرة عىل إالَّ تدلُّ ال َمحدودة، واقعة امُلعجزة أن عن
َقوانني وهي املوضوعات، من نهائي ال عدٍد عىل تشمل الطبيعة قوانني أنَّ حني يف امُلطلقة،
تخِرق التي وامُلعِجزة هللا. وجود عىل بُرهان أعظَم تكون فإنها وبالتايل ، تتغريَّ ال ثابتة
يؤدِّي وبذلك وجوده، يف نشكُّ تَجعلنا بل فقط، هللا معرفة إىل تؤدِّي ال الطبيعة قوانني
أنَّ يَذُكر عندما الكتاب، نصوص عليه تدلُّ ما وهذا واإللحاد. الُكفر إىل بامُلعجزات اإليمان
باستطاعتهم يُكن لم اليهود أنَّ القول ُخالصة بامُلعجزات. القيام أيًضا يُمكنه الكاِذب النبيَّ
يعرفون الفالسفة أن حني يف ُمعجزات، من شاهدوه ا ِممَّ بالرغم صحيًحا، ًرا هللاتصوُّ تَصوُّر
عىل ويَحُصلون امُلعِجزات، طريق عن ال للطبيعة، بمعرفتهم وُمتميِّزة، واضحة معرفًة هللا

ِبُمناهَضِتها. ال الطبيعة ألوامر باالمِتثال الفضيلة
الطبيعة يف خارجي ٍل بتدخُّ تُوحي التي املفاهيم أهمَّ سبينوزا يَرشح األساس، هذا وعىل
هللا، اختيار الدَّاخيل، هللا َعون الخارجي، هللا َعون هللا، حكم شمل: التقليدي، الالهوت يف

الرزق. أو الحظ
الطبيعية؛ املوجودات تَسلُسل أو ، يَتغريَّ ال الذي الثابت الطبيعة نظام هو هللا فُحكم
ورضورة حقائق ن تتضمَّ التي األبدية هللا مشيئة هي الشاملة الطبيعة قوانني ألنَّ وذلك
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نقول فإنَّنا هللا، ملشيئة طبًقا أو الطبيعة، قوانني حسب يسري يشءٍ كلَّ إنَّ ُقلنا فإْن أبِديَّتنَي،
الطبيعة هو هللا الطبيعة، هو هللا إنَّ بل الطبيعة، قوانني هي هللا فصفاُت نفسه، اليشء

املطبوعة. الطبيعة هي والطبيعة الطابعة،
به ويَستعني منه، جهٍد ُدون لإلنسان الطبيعة تُقدِّمه ما فهو الخارجي، هللا عون أما
يشء، ُكلَّ بها يَتحدَّد التي الطبيعة قوَّة هي هللا قوََّة ألنَّ وذلك وجوده؛ وِحفظ ُحكِمه يف
للُمحاَفظة الخاصة، بُقدرتِها اإلنسانية الطبيعة عن يَصُدر ما هو الداخيل هللا عون ويكون

وجودها. عىل
األبدية، ومشيئته هللا بُحكم أي السابق، الطبيعة لنظام طبًقا يَتمُّ فإنه هللا، اختيار أما

هللا. من بدعوة إالَّ يشءٍ أيَّ يختار أن أو الحياة، يف طريقته يختار أن أحٌد يستطيع وال
ِبِعَلٍل اإلنسانية األمور عىل سيطرتِِه حيث من هللا ُحكم فهو الرزق، أو الحظُّ ا أمَّ

دفة. للصُّ فيه مجال وال اإلنسان، ُعها يتوقَّ ال خارجية
آخر شيئًا ليست إرادته أو هللا مشيئة أنَّ عىل تدلُّ الكتاب يف كثريٌة نصوص وهناك
فإنه اإللهية، للمشيئة وفًقا حَدَث قد شيئًا أن الكتاب يَذُكر فعندما الطبيعة،74 نظام سوى
َفْت توقَّ قد الطبيعة أنَّ من ة العامَّ ر يَتصوَّ كما ال الطبيعة، لنظام وفًقا وَقَع قد شيئًا أن يَعني
ليست تَُه مهمَّ ألن الحقيقة هذه عن رصاحًة الكتاب يُعربِّ ولم نظامها، تَخلخَل أو العمل عن
عىل والتأثري الَخيال إثارة بل نظريٍَّة حقائق إعطاء أو الطبيعية، ِبِعَلِلها باألشياء التعريف
تَصِمُت ما وكثريًا النفوس. يف التقوى ويَطبَُع اإلعجاب، يُثري ِشعري، أسلوٍب يف النفوس،
فكثري الخيال. إثارة بل العقل، إقناع ليس غَرَضها ألنَّ الطبيعية، الِعَلل تذُكر وال الروايات،
قد أو ِشعرية، صورة ُمجرَّد بل بالفعل، يحُدث لم حَدَث، أنه عىل الروايات تَذُكُره ا ِممَّ
الطبيعة لقوانني ُمناِقضة واقعة هناك كانت إذا ا أمَّ الطبيعة. لقوانني طبًقا ولكن حَدث،

تَحُكُمه رضوري العاَلم الفالسفة فعند الطبيعة. قوانني بحتميَّة واألصوليون واملعتزلة الفالسفة يُؤِمن 74
الحلبي، البابي عيىس ص١١٠–١١٥. ص٨٥–٩٧، ج٣، والتنبيهات، اإلشارات سينا ابن … ثابتة قوانني
تَفِرقة كذلك: انظر .١٩٦٠ القاهرة األمريية، املطبعة ص٢٦٤–٢٦٨، ج٢، الشفاء-اإللهيات، القاهرة،
تحوََّلت ولكن .١٩٦٤ األنجلو، القاهرة ،١٤٤–١٤٩ من األدلَّة، مناهج يف والجائز امُلمكن بني ُرشد ابن
الطبيعة مستوى من انتقلت إنها أي القرآني، اإلعجاز إىل الطبيعية امُلعِجزة من امُلسلمني عند املشكلة
القايض انظر: تقليده، يُمكن ال أنه ُمعِجز فالقرآن اإلنساني، الفعل وتحدِّي األدبي، الخلق مستوى إىل

.١٩٦٥ سنة وهبة، مكتبة القاهرة، ص٥٨٥–٥٩٤، الخمسة، األصول رشح الجبار، عبد
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الطبيعية يُناِقض ما كلَّ إن إذ امُلحرِّفون؛ أضاَفها الكتاب، يف زيادًة اعتبارها فيَِجب رصاحًة
أو ِشعري، إبداع الروايات من وكثريٌ رفُضه. يِجُب العقل يُناِقض ما وكلَّ العقل، يُناِقض
ُدون بالِفعل، حَدَث كما شيئًا الناس يَذُكر أن النادر فمن للرُّواة. السابقة األحكام عن تعبري
ُحكِمهم من يشءٍ إضافِة أو َحجِمها، يف أو الرواية، طريقة يف سواء شيئًا، عليه يَزيدوا أن
ِلما ُمخالًفا شيئًا يُدِركون فإنهم جديد، يشءٍ عىل ُمركًَّزا االنتباه يكون وعندما الخاص.
وكثريًا ُحكمه. إليه وأضاف الراوي، َفهم حدود اليشء هذا تجاوز إذا ًة خاصَّ بالفعل، يحُدث
بما تأثُّره حسب كلٌّ عليها، الرُّواة إضافات الختالف نفسها، للحادثة روايتان اختلفت ما
املعجزة، تفسري يتمَّ حتى ولذلك األوىل؛ النَّواة عىل العثور يصُعب إنه حتى َسِمع، وبما رأى
والتمثُّالت األفكار هذه بني الفصل ثم لها، امُلدوِّنني وآراء األوائل، الرواة أفكار معرفة يجِب
الخيال بني أو والحادثة الرواة آراء بني الخلط يف وقعنا وإال الواقع، شهادة وبني ية الِحسِّ
َمْحض من أنها مع بالفعل حدثت أنها نظنُّ ُكنَّا أشياء، الرُّواة ذكر ما وكثريًا والواقع.
إىل إلياس وصعود سيناء جبل عىل ُدخان من عموٍد يف السماء من هللا نزول مثل خيالهم
الساِخنة الرياح ى تُسمَّ صموئيل ِسفر ويف نار. من أحصنة تجرُّها نار من عربٍة يف ماء السَّ
علينا لذلك، هللا»؛ «ُمساعدي والرياح النَّار ى وتسمَّ هللا كلمة والجليد الصقيع أذابَِت التي
تفسريًا امُلعجزة ولتفسري الخيال.75 عىل تطبع التي الحواس َسالمة من نتأكد أن أيًضا
كانت ما فكثريًا البالغة، وُطرق العربانيني عند البيان أساليب دراسة أيًضا علينا صحيًحا
بالفعل، وقَعْت تكون أن دون أخرى، أشياء عن للتعبري بالغي، نحٍو عىل امُلعجزات تُروى
يف الرواة من إخالًصا بل فحسب، البديعية نات امُلحسِّ بعض إدخال يف رغبًة ذلك يتمُّ وال
الطبيعي، الِعلم أو الفطري، النُّور يَستعيصعىل ما ُهناك ليس إنه القول ُخالصة رواياتهم.
فاهلل الصادق، اإليمان من بدافع يشء كلَّ هللا إىل ونََسبوا الثانية الِعَلل اليهود جهل فقد
نبوَّة يُعطي أنه يعني ال الرب قال الكتاب ذَكر فُكلَّما الرغبات، وُمشِبع الرزق ُمقدِّر هو

موضوعية قوانني وضع وحاولوا واألداء والحفظ السمع الرواية: مراحل املسلمون األصوليون درس لقد 75
من وخلوِّه ْمع السَّ سالمة الحواس: بسالمة يتعلق فيما خاصًة مراحلها كلِّ يف الرواية ضبط أجل من
وبلوٍغ وعقل ِنية ُحسن من الراوي رشوط تواُفر ثم باألهواء ارتباطها وعدم الذاكرة سالمة االنفعاالت،
دَرس وقد ص٢٥٥–٢٧٥، ج١، األحكام، ص١٥٥–١٦٠، ج١، املستصفى، انظر: األداء، أمانة أجل من

فيها. م التضخُّ وظاهرة الرواية قوانني الشعبية املأثورات وعلماء امُلقاَرن األديان تاريخ علماء
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أنَّ عىل ومالبساتها الرواية ظروف من نَستوثِق أن من بدَّ ال بل الطبيعة، تفوق معرفة او
بالِفعل.76 حدثَْت نبوَّة هناك

والحواري النبي عاًرشا:

بدراسة بدأ األوىل، العرشة الفصول يف القديم العهد دراسة من سبينوزا انتهى أن بعد
والحواري، النبيِّ بني الفرق وهو جوهري واحد موضوع عىل دراسته ويُركِّز الجديد. العهد
باصطالح أو واإللهام، الَوحي بني الخلط يف أنفسهم املسيحيون غفله الذي الفرق وهو
Tradition والرتاث Ecriture الكتاب بني النقد، ِبلُغة أو والصحابي، النبيِّ بني املسلمني،
بني شخصية أقوى بولس، سبينوزا ويأخذ والرسائل. األناجيل بني الجديد العهد وِبلُغة

والحواري. النبي بني للُمقارنة كَمثٍل الحواريني،
الحواري ا أمَّ هللا، من تفويٍض عىل بناءً يتحدَّث أنه النبيَّ يؤكد األسلوب ناحية فمن
أما هللا، عند من النبوة الشخصية. وآرائه تفكريه عن ويُعربِّ باسمه، يتحدَّث أنه يؤكد فإنه
ورسالة للنبي، إلهيٌّ واختياٌر هللا من توقيٌف النبوَّة هو. عنده من فإنها الحواري رسالة
النبوَّة الدعوة، نرش عىل الُقدرة لَديه بأنَّ يشُعر فرٍد أي ومن لُدنْه من ع تطوُّ الحواري
فيها الشكُّ يُمكن ظنية، ورسالته ويعيب، فيخطئ الحواري أما يقينية، فهي تُخطئ ال

نفسه. الحواري باعرتاف

هذا إنَّ بل الحديث، ِعلم وهو التاريخية الرواية ضبط أجل من بأكمله علًما القدماء املسلمون أنشأ 76
املشهور كتابه ُمقدِّمة يف رينان يقول إذ املقدَّسة، للُكتب التاريخي النقد علم نشأة أسباب أحد كان الِعلم
فنحن للنقد، العامة القواعد عليها يُطبَّق أن يِجب نصوص األناجيل أنَّ العقالني «يرى املسيح» «حياة
(Renan: La Vie de Jésus, p. 14، C. Lévy, Paris, 1962) والحديث.» القرآن أمام كالعَرب أمامها
مقطوع من ند السَّ أنواع أو الرواية مناهج األول ثالثة: أبواب إىل املسلمني عند الحديث ِعلم وينقسم
النقل د تُحدِّ املتن أنواع والثاني والرسول، الرُّواة بني االتصال أو االنفصال درجة تُحدِّد ومشهور، وُمرسل
بناء وتحليل رشوط أخريًا ثم نقصان. أو زيادٍة من نفسه النص يعرتي وما باملعنى، النقل أو باللفظ
دراستهم َمعِرض يف وهم العلم هذا األصوليون استعمل وقد الرجال. نقد ِعلم ووضع امُلحايد شعوره
الحديث ِعلم ويُعتَرب املنقول. الخرب هي نة فالسُّ نة، السُّ أعني األربعة، الرشع مصادر من الثاني للمصدر
(انظر رواية أنه عىل للتاريخ دراسٍة ومن النصِّ يف للعقل تحكيم من القديم تُراثنا خلق ما أروع من

.(Les methods d’Exégèse, lére Partie رسالتنا:
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السلطة عىل ُمعتمًدا يتحدَّث بل يستدل، ال النبي أنَّ نِجد التعبري، طريقة حيث ومن
التي النبوَّة حقائق النبي يُبلِّغ ويُحاج. يُجادل ويناقش، يستدلُّ فإنه الحواري أما اإللهية،
أما الفطري.77 النُّور وعىل العقل عىل ويعتمد يُفكر فإنه الحواري أما الوحي، من عرفها
وال الواِعظ يدعو كما للفضيلة يدعو بل العقل، عىل يعتمد ال يَستدلُّ عندما فإنه موىس
بحقائق معرفته كانت لو االستدالل، من النبي يقرتب وقد هللا، باسم بل باسمه يتحدَّث
الطبيعة فوق من تأتي عادًة األنبياء معرفة ألن الفطرية؛78 املعرفة إىل أقرَب الوحي
له، شخصية آراء بل الطبيعة فوق من وحي إذن بولس لدى يكن لم .Surnaturelle
أن ِحني يف نفسه، بولس به يعِرتف ما وهو وللفضيلة، لألُخوَّة ودعوات إنسانية ونداءات
اختار أقواله بُولس اختار وكما رسالته. وبلَّغ منه، بوحٍي وتحدَّث هللا، بأمر بُِعث قد موىس
َدها حدَّ أماكن يف برشَّ قد موىس أنَّ ِحني يف فيها، بَرشَّ التي األماكن إرادته، بَمْحض أيًضا،
باعتبارهم ال دين، ورجال وفقهاء علماء باعتبارهم الحواريُّون بَرشَّ لقد فيها، َهه ووجَّ له هللا
ُمعينة؛ ٍة ألمَّ أُرسل قد النبيَّ أنَّ حني يف جميًعا، البرش إىل أُرسلوا قد املعنى بهذا وهم أنبياء،

ُمعني.79 وقٍت أو ُمعني مكاٍن أو ُمعني شعٍب عىل موقوًفا ليس الرسالة تبليغ ألن
فإنما ُسلطته، وتأكيد كنبيٍّ ال كحواري، صفته بتأكيد رسائله إحدى الحواري بدأ فإذا
يعني فإنه هللا، ُروح عن الحواري تحدَّث وإذا السامع، أو القارئ انتباه لجذْب ذلك يفعل

واالنفعاالت، والعواطف اإلحساسات إىل يلجأ بل الفطري، النُّور عىل الحواري يعتمد ال الحقيقة، يف 77

للرذائل قوائم ويِرسد والرتهيب، الرتغيب بطريقة النفوس عىل يؤثر أنه وجدنا كمثٍل بولس أَخذْنا فإذا
العامة، به تؤمن الذي العقائدي املسيح لشخص ويدعو لها، ويدعو للفضائل أخرى وقوائم منها، ويُحذِّر
بولس شخصية إىل باإلضافة الربيء، َموته من الذُّعر لحظة يف وهي خاصًة به، اإليمان سبيل يف وهي أو
وُسلطة الحواري، ُسلطة السلطة، إىل بل العقل إىل تلجأ ال والتي اإلرادية، الحماسية االنفعالية نفسها

دمشق. إىل طريقه يف وهو عليه حصل أنه يقصُّ الذي املبارش الوحي
ذلك. عىل مثًال إبراهيم أخذ يُمكن 78

عقائد إىل يَدُعون كانوا إنهم حيث بعينها، ٍة أُمَّ إىل أيًضا أُرسلوا قد الحواريني إن يُقال: أن يُمكن 79

القلب يف املطبوع الدين وهو الشامل الدين إىل يَدُعون كانوا إذا أما ُمعني، وديٍن ُمعيَّنة، وطقوس ُمعيَّنة،
عن التايل الفصل يف انظر ُمعيَّنة. ٍة ألمَّ وليس جميًعا، للبرش ُرُسل املعنى بهذا فهم املسيح، به َ برشَّ الذي
ورشيعة (اليهودية) العدل رشيعة بني تيمية ابن تفرقة أيًضا: انظر املطبوع»، والوحي املكتوب «الوحي

ص٢٢٨–٢٥٨. ج٣، الصحيح»، «الجواب يف بينهما اإلسالم جمع وكيفية (املسيحية) الفضل

76



امُلرتجم مقدمة

الوحي حقائق بعض إىل الحواري َوَصل وقد ذلك، عىل السياق يدلُّ كما الشخصية، آراءه
يف يعتِمد الحواريُّ وكان املسيحية. َجوهر وهي األخالق، إىل َدعوته مثل الفطري، بالنُّور

الدَّعوة.80 لنَْرش اآليات عىل األحيان بعض
فأقام الناس، ولتحذير الدعوة لنرش تُالئمه التي الطريقة حواريٍّ كلُّ اختار وقد
دعا فقد الحواريني، لسائر األخرى األُُسس ُمستبعًدا به، خاصة أُُسٍس عىل املسيحية بولس
السابق الَقَدر عقيدة وأكَّد األعمال، دون وحده باإليمان الخالص إمكان إىل مثًال بولس
فاإليمان مًعا، والعمل الخالصباإليمان إمكان إىل دعا يعقوب أنَّ حني يف Prédestination
األُُسس يف االختالف هذا كان وقد بولس. عقيدة بذلك ُمعارًضا — َميِّت إيمان العمل دون
هذه تتوقَّف ولن وخارجها، الكنيسة داخل ُمختلفة طوائف إىل والتشيُّع للتفرق سببًا
العقيدة إىل وعادت النظرية، الت التأمُّ يف الدخول عن الكنيسة ت كفَّ إذا إالَّ االختالفات
وأنَْسوه اإلنجيل، ونَُسوا ذلك، يستطيعوا لم الحواريني ولكن املسيح. إليها دعا التي ِمحة السَّ
يانة والدِّ العقائدية للمسيحية تَحزُّبًا أشدَّهم جميًعا بينهم من بولس كان وقد معهم، الناس
معه، البعضيتحيَّزون جعل ا ِممَّ الرسمية، املسيحية بعد فيما أصبحت التي وهي املذهبية،
اليهودي، rabbinique الربَّاني تكوينه ذلك يف بُولس ساعد وقد ِضدَّه، اآلخر والبعض
وإحاطته Gamaliel الجماليل مدرسة يف التأويل لُطرق ودراسته األنبياء، بتاريخ ومعرفته
األمم حواري ي ُسمِّ حتى إليهم هة ُموجَّ كانت دعوته أنَّ ًة خاصَّ اليونانية، العرص بثقافة

81.L’Apôtre des Gentilles

أعطتهم وقد إلهيَّة، بُسلطة ُمؤيًدا نبيٍّا ليس ألنه امُلعجزات؛ إجراء الحواري يستطيع ال الحقيقة يف 80

باألعمال. لتبشريهم وتأكيًدا باملسيح أسوًة الُقُدس الرُّوح باسم لطة السُّ هذه الرسل» «أعمال
هو الصحابي، هو الحواري أن اعتَربْنا إذا تاِبعيٌّ هو بل املسيح، يَر لم أنه بمعنى حواريٍّا، ليس بولس 81
عرشة أربع من أكثر بولس ورسائل de second main الثانية الدرجة من تلميذ كريكجارد يقول ما إذن
الكورنثيني إىل ثانية ورسالة Luodicéens اللوديسيني إىل رسالته فهناك امُلقنَّنة، الرسائل وهي رسالة،
زمانها، حسب وليس غايتها، أو يتها أهمِّ أو طولها حسب ُمرتَّبة ورسائله التسالونيكيني. إىل ورسالة
مرحلة لكل حياته من مراحل ثالث عىل ظهرت ُمؤلِّفها لدى حيٍَّة كتجربٍة كلها الرسائل دراسة ويُمكن

دوافعها.
يُمكن ما هو فيها األول والدافع بقليل، بعده أو الجديد الدين إىل تَحوُّله حتى تمتدُّ األوىل»: «فاملرحلة
ُمتأخًرا، الجديد الدين إىل تَحوُّله وكان له، ُمعاًرصا يكن ولم املسيح يَر لم فبولس النقص، بُمركَّب تسميته

77



والسياسة الالهوت يف رسالة

املطبوع والوحي املكتوب الوحي عرش: أحد

النقدية النتائج من كثرٍي إىل وانتهى البحث، موضع امُلقدَّس الكتاب سبينوزا َوَضع أن بعد
املكتوب الوحي بني تفرقًة وضع التالية، القرون يف ذلك بعد النقد أيَّدها التي الصحيحة

املطبوع: والوحي
ولُغتها، تها وصحَّ ونقلها الرواية حيث من الوحي دراسة أي النقد، موضوع هو فاألول:
من الوحي وهو التصوُّف، أو الفلسفة موضوع والثاني صورة، هو حيث من الوحي أي

املسيح تالميذ أمام ًة خاصَّ ذلك، كل عن التعويض بولس أراد املسيحيني. باضطهاد ُمثقًال تاريخه وكان
من عديٍد يف يَظَهر النفيس البناء هذا الدَّعوة، نرش أجل من ُمنافسة من وبينهم بينه كان وما امُلبارشين
باسم يتحدَّث حواري، أنه عىل رسالة كلِّ يف إرصاره ويف إلخ.» … بيدي «األمر بولس» «أنا مثل عباراته
ويردُّ اإلطالق، عىل والطاعة بالسمع ويطاِلُب اآلخرين، عن أهمية يَقلُّ ال ُمبارش، وحٌي جاءه املسيح،
نفسه عن ويتحدَّث األول الشخص دائًما بولس يستعمل الدعوة. عىل دخيل بأنه له اآلخرين اتهامات
لُغتَُه وأن غريه عىل ُمتميِّز وبأنه مغرور، ُمتكربِّ بأنه وصَفُه رينان أن لدرجة لطة السُّ نفسه ويُعطي
له. وُمقلًدا للمسيح تابًعا نفسه ويَعتِرب لهم، التي نفسها الحقوق له وأنه الرُّوح، من بل البرش من ليست
الواحد ِسنِّ يف وهو األول الرُّوماني األْرس حتى والثالثني الثانية من تبدأ التي الثانية»: املرحلة «ويف
بالفضيلة األمر والنهي، األمر بلُغة العملية الفضائل جانب عىل الرتكيز هو لَديه الدافع كان تِّني والسِّ
ُمعتقدات الحني ذلك يف لَديه وتظهر واألمر، الخطابة بلُغة اآلمر، الحاكم يفعل كما الرذيلة عن والنهي
د ويُوحِّ الظهور، يف الالهوتية امُلصطلحات تبدأ كما ،Parousia الربِّ رجوع انتظار مثل األوىل الجماعة
وتظهر املسيح، شخص إىل هللا كالم ويتحوَّل والرَّب ويسوع الُقُدس والرُّوح واإلنجيل الكلمة بني بولس
ابتداءً الظهور يف املسيحية، العقيدة مصدر العقائدي الالهوت يبدأ كونية. حقائق أنها عىل املسيح ألقاب
ل تتحوَّ ثُمَّ ُمصطلحات، إىل ل تتحوَّ التي العادية باللغة بولس عنه يُعربِّ الذي األول التبشريي الحماس من

كونية! ظواهر إىل واألشياء أشياء، إىل والعقائد عقائد، إىل واملضامني مضامني، إىل املصطلحات
األسايس الدافع يظهر تِّني والسِّ السابع حتى تِّني والسِّ الواحد من تبدأ التي الثالثة»: املرحلة «ويف
وانفعاالته الصوفية عواِطَفه عقليٍة قوالب يف ويصوغ Christoligie املسيح يف نظريات صورة يف فيها
مثل للعقائد أُسس إىل أو هلل صفاٍت إىل عادية لغة ُمجرَّد من وتتحوَّل املسيح ألقاب وتظهر التبشريية،
La phénoménologie de l’exégèse, T. رسالتنا: (انظر والفداء د والتجسُّ والخالص ط التوسُّ

.(II, pp. 309–36
للحواريني تيمية، ابن اعتبار عدم أيًضا انظر ُصبيح، ر، ص برنابا إلنجيل رضا رشيد ُمقدمة وانظر

ص٢٠٦). ج١، الصحيح»، («الجواب أنبياء أو ُرسًال
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بني ما الوحي ُصورتَي وبني النفس، يف ومسطور القلب، يف مطبوع معنى هو حيث
والسماء.82 األرض

الوحي وهو والتزييف، للتحريف وخاضع والتبديل، للتغيري قاِبل املكتوب الوحي
موضوع الوحي وهو األلواح، يف املكتوبة بالرشيعة إيمانهم يف دوقيُّون الصَّ عنه دافع الذي
جوهر التاريخي النقد يمسُّ ال لذلك املطبوع، للوحي ية ِحسِّ صورة هو التاريخي. النقد
وَقَع يُقال وعندما التاريخي.83 والشكل اللفظية الصورة بل وفحواه، معناه أي الوحي
املطبوع، ال املكتوب الوحي هو املقصود فإنَّ الوحي، يف والتزييف والتبديل التحريف
الوحي يَعتِرب الذي ألن الوحينَي بني الخْلط يُمكن وال والتماثيل. الصورة ْسنا لقدَّ وإالَّ
عىل اإلبقاء يُريد كما التاريخي، النقد نتائج تفادي يُريد فإنه املطبوع الوحي هو املكتوب
الوحي هو املطبوع الوحَي يَعتِرب ومن هواه،84 عىل بعقائد واإليمان النصِّ يف التزييف
َة ثمَّ تَُعد ولم وبُدِّل، ُحرِّف قد الوحُي دام ما ضابط، بال نفسه ترك يُريد فإنه املكتوب،

عليها. الناس سلوك وتوجيه بها، اإليمان يُمكن حقيقة

يقول كما أو معنى، أو مضمون هو حيث من فالوحي مًعا، الوحينَي فصل يُمكن ال أنه والحقيقة 82

التحريف، لقانون خاضع نصٍّ وكلُّ ن، ومدوَّ مكتوب أي صورٍة يف إالَّ يكون ال مطبوع وحٌي سبينوزا
اختاره َمْحض ذاتي طريق وهو القلب، طريق عن إال املطبوع للوحي التاريخية ة الصحَّ إثبات يُمكن وال

للنصوص. موضوعية تاريخية صحٍة أية يَضَمن وال وفية، والصُّ كريكجارد
إثبات يُمكن وال التاريخية، الرواية طريق عن املطبوع للوحي التاريخية الصحة إثبات يمكن ال 83

الفكري الشعور وظيفة تها صحَّ وإثبات التاريخية فالرواية القلب، أو الَفهم طريق عن إالَّ ة الصحَّ هذه
Conscience الفكري الشعور أو الفاهم الشعور وظيفة من املضمون َفهم أن حني يف التاريخي

.Les Méthodes d’exégèse رسالتنا يف الشعوَرين هذَين بني الفرق انُظر idétique
عندما أي التفسري عند صادقة فكرة الحب» «رشيعة أو القلب» «رشيعة أو الحي» «الرتاث فكرة 84

يف تُستعَمل عندما سلبيًَّة فكرة تكون ولكنَّها خاللها، من النصوص تفسري يتمُّ حيٍَّة كتجربٍة تُستعَمل
شأَن وال لها موضوًعا املكتوب النصَّ تأُخذ التي التاريخي النقد مناهج أمام عثرٍة حَجَر وتِقف النقد
الحيَّة للشهادة ر التصوُّ هذا امُلحاِفظون الكاثوليك اد النُّقَّ استعمل وقد الشعور. يف الحيِّ باملعنى لها
لواءه حَمل الذي الُحرِّ والنقد الِعلمي والنقد العقيل النقد تأثري بها ليتفاَدوا Témoignage vivant
املدرسة أو األسطورية املدرسة أنصار من وغريهم وباور شرتاوس رأسهم وعىل الربوتستانت، امُلفكِّرون
يقوم الذي التاريخي عور الشُّ وظائف من وظيَفتنَي بني يخِلطون الحيَّة الرُّوح شهادة أنصار إن النقدية.
الشهادة له تلَزم الذي الحي الشعور أو الفكري والشعور املكتوب النصُّ له يلَزم والذي والتحقيق بالنقد

املعاني. مع والثاني األلفاظ، مع يتعاَمل األول فالشعور الحية،
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كان لو الكتاب إىل تُعزى القدسية ألنَّ الكتاب؛ ُقدسيَّة إنكار التفرقة هذه تعني وال
عىل الناس يحثُّ طاملا هللا عند من أو ًسا ُمقدَّ الكتاب ويكون والتديُّن، التقوى غَرُضه
عن الناس ف توقَّ وإذا الغرض، هذا الكتاب يُؤدِّ لم فإذا التقوى، وحياة الفضيلة ُممارسة
ًسا ُمقدَّ الكتاب يَُعد لم الصحيح، التديُّن منهم ضاع وإذا السليمة، الحياة هذه ُممارسة
الناس، يف يُؤثِّر ما بَقْدر إال هللا عند من أو ًسا ُمقدَّ يكون ال فالكتاب هللا. عند من أو
أن واأللوهية نقيٍّا اإلنسان يكون أن هي فالقداسة والتقوى، الفضيلة حياة إىل ويدعوهم
يعني ال الكتاب وإنَّ لالستعمال القداسة إنَّ نقول: ُمعارصة وِبلُغة إلهيٍّا، اإلنسان يكون
يُوحي خاص، برتتيٍب إالَّ ذاتها يف تقيًَّة تكون ال الكلمات وإنَّ االستعمال، يف إالَّ شيئًا
الُكتُب تقبيل وكان الوثنية يف وقوًعا الحرف تقديُس كان لذلك عليها؛ ويحث بالفضيلة
دور الصُّ عىل أحجبة يف وحفظها الرءوس، عىل ووضعها بالذهب وتغليفها املقدَّسة،

التقوى.85 عىل يحثُّ الذي املعنى هو امُلقدَّس ية. الِحسِّ املادية يف وقوًعا
التاريخ ُكتب من ُجمعت قد نصوصه أن وَجْدنا امُلقدَّس الكتاب إىل نظرنا فإذا

اآلتية: للوقائع وُحرِّفت وتبدَّلت ت تغريَّ قد وأنها رَي، والسِّ

لكلِّ واحٍد عٍرص ويف واحدة، مرًَّة هللا من بتفويٍض العهَدين أسفار تُكتَب لم (أ)
العرص، لظروف طبًقا متعددة، عصور ويف ُصدفة، كثريون، ُمؤلِّفون كتَبَها بل العصور،

امُلقدَّس. للكتاب التاريخي الفحص يُثِبتُه ما وهذا وأغراضهم، الُكتَّاب وآراء
تدعو التي النصوص عدا فيما األنبياء، تفكري عن هللا، كالم وهو الوحي، اختالف (ب)

الفضيلة. حياة إىل
الجديد العهد وأسفار الفريسيِّني، َمجلس باختيار القديم العهد أسفار تقنني (ج)
ذلك يف ُمقدَّسة أيًضا كانت أخرى كثرية أسفاٍر واستبعاد الكنسية، املجامع بقرارات
الفضيلة، لحياة تدعو كلها، تُكن لم إن النصوص من كثرٍي عىل تحتوي وكانت الوقت،
كانوا بل الحديث باملعنى اًدا نُقَّ أيًضا يكونوا ولم أنبياء، املجالس أعضاء يكن ولم

ألهوائهم. امُلطاِبقة مُلعتقداتهم وفًقا النصوص يَستبعدون أو يَستبقون الهوتِيِّني،

دون وحَده بالكتاب بالتزامهم وذلك الحْرف عبَدُة بأنهم معهم) (وامُلسلمون الربوتستانت اتُِّهم لقد 85

واجبة رضورًة الدِّين يف كان بالنصِّ االلتزام ألنَّ باطل؛ االتهام وهذا Sola Scriptura ملبدأ طبًقا اث الرتُّ
الكنيسة. وبتاريخ اث بالرتُّ وااللتصاق الكتاب إغفال ضدَّ
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أكثر واختاروا دين، رجال باعتبارهم بل أنبياء، باعتبارهم الحواريون يَكتُب لم (د)
يَنُقص أن دون كتاباتهم، من كثرٍي عن االستغناء ويُمكن اإلقناع، يف لهم ُمالءمًة الطُُّرق

شيئًا. الوحي من ذلك
يف ويُوَجد مرَّات، أربَع املسيح حياة يَُقصَّ أن هللا يقصد ولم أناجيل، أربعة هناك (ه)
يُخِربهم ولم األربعة، الكتاب هؤالء هللا يَخَرت ولم اآلخر، اإلنجيل يف يُوَجد ال ما إنجيٍل كلِّ
تتَِّفق وال إثباته، يُريد ما وإلثبات وعرصه لبيئته طبًقا إنجيله منهم كلٌّ كيََّف بل بيشء،
َفهم يف يُؤثر أن دون عنه، االستغناء يُمكن الذي اليسري النزر عىل إالَّ األربعة األناجيل
لحياة دعوًة كان إذا إدراكه، يمكن الذي أو الناس سعادة من ينُقص أن ودون اإلنجيل،

الفطري. بالنُّور الفضيلة،

إالَّ التحريف يََقع وال املطبوع، الوحي يف ال املكتوب الوحي يف إالَّ إذن التبديل يقع ال
واحًدا املعنى يبقى ولكن النصوص، وتتبدَّل األلفاظ تتَغريَّ فقد املعاني. يف ال األلفاظ يف
بتغيري تزيد وال الكتاب ألوهية تنُقص ال وبذلك وللخالص، للطاعة دعوة هو حيث من
تحريٍف بال إلينا وصل قد الكتاب إن يُقال: أن يُمكن املعنى وبهذا تبديلها. أو الكلمات
أساس هو فهذا نفسك.» تُِحبُّ كما جارك «أحبَّ يف تلخيصه يُمكن الذي وهو تبديل، أو
وصدور وُقدرته الشاملة وعنايته هللا وجود كذلك الخطأ، فيه يََقع ال الذي ُكلِّه الدِّين
بوضوح، منه موضٍع كل يف الكتاب له يدعو ذلك كلُّ اإللهي، والفضل منه، ِّ والرشَّ الَخري
الكتاب إليه دعا الذي الشامل فالقانون واإلحسان، الَعْدل مثل الُخلقية، الحقائق كذلك
التي امُلعِجزات، فهي واالختالف قاق الشِّ أسباب أما تبديل. أو تحريٍف بال إلينا َوَصل قد
كما فيها يبتِدع أن فرٍد لكلِّ يُمكن التي النظرية واملوضوعات الفالسفة، فيها يَشقى

باطلة. أم صحيحة كانت سواء يشء؛ يف تُهمُّ ال موضوعاٌت وهي يَشاء،

بالوحي، إالَّ إدراكه إىل سبيل ال فاألول املطبوع، والوحي املكتوب الوحي بني ثاٍن: وفرق
إدراكه يُمكن األول الفطري. بالنور إدراكه يُمكن الثاني أنَّ ِحني يف والنُّبوَّة، بالراوية أي
والثاني البرص، أو مع السَّ الحواس، طريق عن األول الداخل. من والثاني الخارج، من

العقل.86 طريق عن

امُلسلمون. الفالسفة عنهما تحدَّث اللَّذان نفسهما الطريقان وهما 86
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حني يف الجوارح، أعمال تنظيم أي الرشيعة، ن يتضمَّ املكتوب الوحي أنَّ وهو ثالث: وَفْرق
كان لذلك النفس؛ أعمال تنظيم أي والفضيلة التقوى إالَّ ن يتضمَّ ال املطبوع الوحي أن

القلب.87 ورشيعة للحبِّ حاويًا الجديد والعهد للرشيعة، نًا ُمتضمِّ القديم العهد
ُمعني زماٍن يف العربانية، األمة وهي ُمعينة، ة ألُمَّ أتى املكتوب الوحي أنَّ هو رابع: وفرق
لقد ومكان. زماٍن كلِّ يف جميًعا للناس أتى املطبوع الوحي أنَّ حني يف ُمعني، ومكان
إن وما الطفولة، مرحلة يف كانوا ألنهم مكتوبة، صورة يف العهد العربانيني هللا أعطى
امِليثاق كان وإذا قلوبهم، يف مطبوع العهد بأنَّ موىس أخربهم حتى النُّضج مرحلة بَلُغوا
اإلنسانية يربط الذي الشامل امليثاق فإنَّ له، اليهود حنِث بعد وانقىض ضاع قد املكتوب
والعهد املصاحف، يف ال الفكر ويف القلب يف َمسطور وامِليثاق قائًما، زال ما باهلل كلها
يف امِليثاق يبقى ولكن التابوت، يضيع قد األبدي. امليثاق بل العهد تابوت هو ليس
إالَّ يُوَجد ال فاهلل األصفياء، قلوب يف التقوى تبقى ولكن املعبد ينهِدم وقد األتقياء، قلوب
امِليثاق فإنَّ هللا، جانب من مرًَّة أُعطي قد املكتوب امليثاق كان وإذا واألصفياء. لألتقياء
اإلنسان راعى فإذا فيه، يدُخل أن تقيٍّ كلُّ يستطيع َمحضة، كإمكانية ُمعًطى الحيَّ

واصطفاه.88 جانبه من هللا راعاه عليه وحاَفَظ امِليثاق

والعمل النَّظر عرش: ثاني

مستوى إىل النظر مستوى من امَلسيحية تحويل الحديثة الفلسفة يف التيَّارات أهمِّ ومن
إىل العقائد من هيجل وعند األخالق، إىل املعرفة من كانط عند الدين ل تحوَّ فقد العمل،
ال للغاية، يَسريًا النظري أساسه أصبح كما العمل، إىل النظر من سبينوزا وعند التاريخ،

وأوغسطني الريايض العقيل سبينوزا وأوغسطني، سبينوزا بني ظاهٍر تَعاُرٍض من يبدو ا ممَّ الرغم عىل 87

يف يُثِبتُه الذي وأوغسطني امُلتفرِّقة، اللحظات بعض يف الخلود يُثِبُت الذي سبينوزا اإلرشاقي، ويف الصُّ
أنَّ إالَّ الزماني؛ الوجود يف يراه الذي وأوغسطني األبدية الطبيعة يف يَراه الذي سبينوزا الوجودي، الزمان
الرسالة من بآيٍة رسالته سبينوزا يُصدِّر لذلك الطبيعة؛ نظام ويف النفس يف يشء، كلِّ يف هللا يرى كليهما

ُروِحه.» من آتانا بأنَُّه فينا وهو فيه نَثبُُت أنَّا نعَلم «وبهذا اإلرشاقي ويف الصُّ الحواري ليُوحنَّا األوىل
امليثاق. أو العهد لفكرة نهائيٍّا وتحليًال تفصيليٍّا وصًفا القرآن يف نِجد 88
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يَسرية سبينوزا عند الكتاب فتعاليم لها،89 نهاية ال التي العقائدية بالتعقيدات له شأن
يكن لم لذلك اليومية؛ الحياة يف عميل هَدف لها اإللهية وتعاليمه الطاعة، إىل تدعو للغاية
الوحي يُذِع لم أيًضا السبب ولهذا خصب؛ خيال لهم كان بل للعادة، خارق ذكاء لألنبياء
أعطى كما ُمؤلِّف، لكلِّ السابقة لآلراء طبًقا للغاية، سهلًة أفكاًرا أعطى بل فلسفية، أرساًرا
بعض أعطى بل االستنباط، منهج يستعمل ولم كان، أيٍّا فرٍد كلِّ عىل إدراكها يسُهل تعاليم
القلوب، يف التأثري أسلوب واستعمل امُلعجزة، وهي بالتجربة وأيََّدها لالعتقاد، الحقائق
إىل ال اللغة، إىل تَرِجع فإنها الكتاب، َفهم يف صعوبة هناك كانت وإن النفوس، وتحريك
وقد فحسب. الالهوتيني يْدُعوا ولم الناس، كل َدَعوا قد األنبياء أنَّ ًة خاصَّ ذاته، املوضوع
كلِّ عىل يَسُهل التي اليسرية الحقائق من مجموعًة الكتاب َجْعل إىل الظروف هذه َدَعت
ال الخالصة، امليتافيزيقية الت التأمُّ أو الفلسفية، النظريات من مجموعة ال إدراكها، فرٍد
تفسريات إالَّ هي إن أرساٍر من البعض يَدَّعيه ما وكلُّ فلسفي، ِرسٍّ أيِّ عىل الكتاب يحتوي
أغَلبُها يَرِجع التي الَوثِنيِّني لنظريات وتقنني وامُلناقشة، للجدل أكاديمية إىل الدين حوَّلت
الكتاب أنَّ والحقيقة ممكن، ِعلم لكلِّ الجامع هو لَديهم فالكتاب وأرسطو، أفالطون إىل
غَرض ألنَّ وذلك السهلة؛ األفكار بعض عىل بل خالصة، فلسفية عقيدة أيَِّة عىل يحتوي ال
هللا وطاعة العصيان، ورفض الطاعة إىل دعوتنا بل ِعلمية معرفة إعطاءنا ليس الكتاب
لذلك الطاعة؛ عىل فيها يَُحثُّ ما إالَّ أُخرى معرفٍة أية الكتاب يتطلَّب وال الجار، ُحبِّ يف
يُمكن ال ظنية، آراءً كونه يتعدَّى ال ألنَُّه منه، وإخراجه الدين، عن عداها ما كلِّ فْصل يِجب
إدراكها يُمكننا حتى الطبيعة يفوق نُور إىل بحاجتنا ادِّعاء وكلُّ الِفطري، بالنُّور إدراكها

الفطري. النُّور سوى نُور يُوجد ال الطبيعة، يفوق نُور يُوَجد ال ألنه كاذب، ادِّعاء هو

الدين أنَّ ر يتصوَّ الذي النظري الالهوت عىل فعٍل ردِّ أكرب يُعتَرب العمل إىل النظر من الوحي تحويل 89

العقائد أنَّ ر يتصوَّ َشيئي الهوت الحقيقة يف وهو وصواب، خطأ بها النظرية العقائد من مجموعة هو
وقد نقيضه، إىل يؤدِّي والنقيض محالة، ال املادَّة يف يُوِقع فالتجريد بالفعل، حدثت تاريخية وقائع هي
وليس عمًال أساًسا الوحي يَعتربون إنَّهم إذ املوقف؛ لهذا ُمماثًال قديًما امُلسلمني الصوفية َموِقف كان
جعل وقد العمل، علوم من فالتصوُّف الل) الضَّ ِمن امُلنِقذ (الغزايل: نظرية حقيقة وليس وظريقًة نظًرا
امَلقال، فصل ُرشد، ابن الظن، إليها يدُخل قد النظريات أنَّ ِحني يف اليقني باب من العمليات ُرشد ابن

ص١٨.

83



والسياسة الالهوت يف رسالة

الطاعة أن حني يف املؤمنني، كلَّ تُعَط لم الصحيحة، املعرفة وهي العقلية، املعرفة إنَّ
ما وهو واإلحسان، العْدل معرفة إالَّ املؤمنني من األنبياء يطلُب لم إليها، الجميع ُدِعي قد
عليه يدلُّ ما وهو آثاره، عَرفوا بل هللا، ماهية العربانيون يَعِرف لم إذ نفسه؛ الكتاب يُثبتُُه
خالصة عقلية معرفة صفاته يَعِرف ولم بمخلوقاته، هللا ِصلة إىل يُشري الذي «يهوه» لفظ
األنبياء يَطلُب لم لذلك الِحكمة؛ يف يختلفون ولكنهم الطاعة، يف سواء فالناس الخاص، إالَّ
حياتهم يف للسلوك قواعد تكون أن يُمكن التي فات الصِّ أي واإلحسان، العدل إالَّ الناس من
الحياة نموذج وهو اإلطالق، عىل ورحيم عادل فاهلل الكتاب، بنصِّ واضح وهذا العملية،
ننتهي الفضيلة. حياة يبغي ما إالَّ هلل تعريًفا أو للكتاب تعريًفا الكتاب يُعِط لم الصحيحة.
أخذ يُمكن ال ولكن ذاته، يف هللا طبيعة تُعطينا العقلية املعرفة إنَّ اآلتية: النتيجة إىل إذن
رشوط من رشًطا العقلية املعرفة هذه تكن لم لذلك الحياة؛ يف للسلوك كقاعدٍة الطبيعة هذه
إيمانهم من ذلك ينُقص أن دون املعرفة هذه يف يُخطئوا أن الناس يستطيع بل اإليمان،
حَرج وال وُمعتقداتهم، السابقة األنبياء أحكام حسب هلل رنا تَصوُّ يَتكيَّف أن حَرج وال شيئًا،
إالَّ التنزيه يستطيع ال إذ بالخيال؛ الجمهور إدراك َوسيلة فهو التَّشبيه، إىل اللجوء يف أيًضا
ووصفه واألذن، والعني اليَد هللا إىل الكتاب نََسب فقد العقلية، املعرفة طريق عن الخاصة،
طبًقا ذلك كلُّ يَمينه، عىل واملسيح مَلكي عرٍش عىل ويستوي السماء، يف يقُطن كقاٍض
إىل االلتجاء يَُجوز وال للطاعة، يدعو بل الِعلم إعطاء إىل يهدف ال فالكتاب العامة، لعقلية
بالصور حرفيٍّا إيمانًا الجمهور يؤمن أن يَِجب بل الالهوتيُّون، يفعل كما املجازي التفسري
يُرَسل لم الوحي وكأنَّ مجازيٍّا، تفسريًا الكتاب مع يتعاَرض ما كلَّ لَفرسَّ وإالَّ الذهنية،
ال بالعمل مرهون اإليمان إن القول، خالصة وحَدهم. ة للخاصَّ بل العريض، للجمهور
العصيان، من ويَمنعه الطاعة عىل صاِحبَه يحثُّ ما بقْدر صادًقا يكون وإنه بالنظر،90
قائًما كان مهما الصادق العمل وإنَّ العصيان، إىل صاِحبَه يدَفع ما بقْدر كاذبًا يكون وأنه

كانط ِمثل الحديثة الفلسفة ُروَّاد أحَد بهذا ويُعدُّ النظر عىل للعمل امُلطلقة األولوية سبينوزا يُعطي 90

اإلنسان يُربِهن أن «يِجب الثانية: املالحظة يف ماركس يقول فيورباخ. عىل ُمالحظاته يف ماركس ًة وخاصَّ
عملية.» حياة جوهرها يف االجتماعية «الحياة الثامنة: امُلالحظة يف أيًضا ويقول العمل.» يف الحقيقة عىل
(Marx: Thèses sur Feuerbach, pp. 51–53, Ed. Sociales, Paris, 1966. (Dans, F. En-

gles: L. Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande).)

84



امُلرتجم مقدمة

عىل قائًما كان مهما الكاِذب العمل من أفضل هللا، طبيعة يف صحيحة غري نظرياٍت عىل
فيه. صحيحة نظريات

وآرائه ُمعتقداته حسب إيمانه يُكيِّف وأن يشاء، بما يؤمن أن يف حرٌّ إذن إنساٍن كلُّ
والعقل، اإليمان بني فْرق فهناك كذلك، يكونوا أن من اآلخرين يمنع أالَّ وعليه يُريد، كما
يُحاول لم النظرية. الحقيقة إىل والعقل الطاعة، إىل يؤدِّي اإليمان والفلسفة، الدين بني أو
الشكر بِدين فارتبطوا وبقسم، بعهٍد ربَطهم بل العقلية، بالطرق العربانيني إقناع موىس
تحت وقعوا وإالَّ الجزاء، هذا ينالوا حتى الرشيعة لطاعة موىس دعاهم بالجميل، والعرفان
أيًضا تُحثُّ ال املعرفة عىل الحصول يف تُساعد ال التي الوسائل هذه كانت وملَّا العقاب، طائلة
َصت تلخَّ فإذا جوهره الطاعة واعترب اإليمان، إىل اإلنجيل دعا سليمة، بطريقٍة الطاعة عىل
لنفسه، َكُحبِّه جاره أحبَّ إذا وسعيًدا ُمطيًعا اإلنسان يُصِبح الجار ُحبِّ يف كلها الرشيعة
ولم الناس، لجميع بل للعلماء الكتاب يُكتَب فلم ذلك، خالف ما إذا شقيٍّا عاصيًا ويُصِبح
القاعدة هي الوصية هذه الجار. ُحبُّ وهو للطاعة، يلزم ما أَقلِّ بمعرفة إالَّ الكتاب يَأُمرنا
امُلغاالة، يف نََقع ال وحتى األخرى، اإليمان عقائد تُحدِّد أن يَِجب التي الشامل لإليمان الوحيدة
بأنه اإليمان لتعريف أدنى حدٌّ هناك للطاعة، يًا ُمؤدِّ دام ما كان، مهما يشءٍ بأيِّ ونعتقد
العصيان، إىل يؤدِّي غيابها وأنَّ الطاعة، إىل تُؤدِّي التي هللا عن األفكار بعض عىل الحصول

نتيجتان: التعريف هذا عن ويَنتُج األفكار، هذه يَعتِنق من ا حقٍّ امُلطيع ويكون

فاإليمان ذاته، يف إيمان ألنه ال الطاعة، عىل يحثُّ ألنه الخالص؛ إىل اإليمان يؤدي (أ)
مائت. عمٍل بدون

الخالص. يُعطيه الذي اإليمان وهو الصادق، اإليمان صاحب هو امُلطيع يكون (ب)

يُِهمُّ فال األفعال َقبُحت وإذا العقائد، عن بُعدها ذلك بعد يُهمُّ فال األفعال َحُسنَت فإذا
أعداء ويكون فيهما، ِبُمشاركتنا إالَّ واإلحسان العْدل يُعَرف ولن العقائد، من ُقربها حينئٍذ
مضمون يف ويُخالفونهم واإلحسان، العدل يُمارسون من يضطهدون الذين هم ا حقٍّ املسيح
أن ُمطلًقا يُهمُّ وال صحيحة، عقائد يتطلَّب ا ِممَّ أكثر صادًقا عمًال يتطلَّب فاإليمان اإليمان،
أنها بها يؤمن من يَعِرف أالَّ يكفي واإلحسان، العدل إىل تُؤدِّي كانت لو باِطلة العقائد تكون
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تَصوُّرهم ويرِجع له، لِعصيانهم بل به، لجهلهم الكتاب يف الناس خطأ يرِجع وال باطلة،
إياه.91 لطاعتهم له الصحيح

ليست وهي الجار، ُحبُّ وهو الشامل، اإليمان مبدأ من العقائد بعض استنتاج ويُمكن
للجار، ُحبِّه يف القلب يَحياها مبادئ الطاعة، عىل تحثُّ مبادئ هي ما بقْدر نظرية عقائد
اإليمان، لعقائد رهم تَصوُّ الناسيف اختلف فإذا هللا، يف واإلنسان اإلنسان، هللايف يكون وبذلك
عىل الرصاع عن بعيًدا جمعاء، اإلنسانية تَعتِنُقه الذي الشامل املبدأ هذا عىل يَتَِّفقون فإنهم
األدنى الحدِّ عىل الشامل املبدأ هذا ويحتوي الكنائس. داخل وامُلهاترات والجَدل العقائد
مع ويَتَِّفق العقل، عن يَصُدر شامًال ا عامٍّ دينًا تكون نقاط، َسبْع يشمل وهو اإليمان، من

هي: النقاط وهذه الَخري، عىل ويَحثُّ الطبيعة

به واإليمان معرفته يَِجب ة، الحقَّ الحياة نموذج اإلطالق، عىل ورحيم َخريِّ إله يُوَجد (١)
عدل. كَحَكٍم به والتصديق طاعته، أجل من

وامَلحبَّة. والعظمة بالتبجيل جدير واحد إلٌه يُوَجد (٢)
املوجود وهو خافية عليه تخفى ال يشء، كلَّ ويَرعى ومكان زماٍن كلِّ يف حاِرض (٣)

الكامل.
وبفضله، امُلطلقة بمشيئِتِه بل قهر، عن ال يشء، كلَّ ويُسريِّ يشء كلِّ عىل يُسيِطر (٤)

أحًدا. يُطيع ال وهو فرٍد كلُّ يُطيعه
الجار. ُحب أي واإلحسان العدل بُممارسة تَتمُّ التي طاعته يف عبادته (٥)

من ويضيع حياتهم، يف الطاعة يُمارسون الذين وحَدهم للُمطيعني الخالص يتمُّ (٦)
األهواء. وراء ويَسريون الشهوات، يَتَِّبعون

ظَهَر والذي النظر عىل للعمل األولوية يُعطي الذي التيار هذا باستمراٍر نجد الحديثة الفلسفة يف 91

(كان الحكيم» «ناتان مرسحيته يف لسنج عند وكذلك فيورباخ، عىل دعاويه يف ماركس عند بوضوٍح
أن عىل الثالثة ألبنائه الثالثة الخواِتَم وأعطى ُمزيََّفني خاتََمني صنََع ثُمَّ واحد، وخاتَم ثالثة أبناء لناتان
التيار هذا ونجد العتقاده)، طبًقا حياته يف يَسلك وأن الصحيح الخاتم عىل حصل أنه منهم كلٌّ يَعتِقد
،(١٧ (الرعد: اْألَْرِض﴾ ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ القرآن يف واضًحا أيًضا
ينفعه أن عىل َحَجٍر يف أحُدكم اعتقد لو وهللا مثل: النظر عىل العمل أولوية حول الكثرية األحاديث وكذلك

وُمسلم). البخاري (رواه له؟» أعددَت «ما فقال: الساعة يوم عن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ُسئل عندما او لنََفَعه
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التَّوَّابون. الخطَّائني وخري خطَّاءون، آدم بني فكلُّ ذنوبهم، للتائبني يَغِفر (٧)

بالِعلم لنا شأَن ال كما فكًرا، أو نوًرا، أو ناًرا، أو روًحا، هللا يكون أن ذلك بعَد يُهمُّ وال
طبيعته، يف والرضورة الُحريَّة، عىل بأثَِرِه أو اإللهية، بالُقدرة أو ماهيته، عن الصادر اإللهي
برشط الخاصة عقليته حسب األمور هذه إنسان كلُّ ر فليتصوَّ للخطر. إيمانُنا لتعرَّض وإالَّ
الحجج أفضل يُعطي ومن حقيقته، ال ِصدقه هو اإليمان فِمقياس صادًقا، إيمانه يكون أن
ة. العامَّ املصلحة يف يُفكر من إالَّ ذلك أهمية يُدرك وال امُلؤمنني، أفضل بالرضورة يكون ال
فليس زائًفا، أم حقيقيٍّا سينا جبل عىل موىس سمعه الذي الصوت يكون أن إذن نا يُهمُّ ال
هللا يقِصد لم إذ باهلل إعجابًا فينا الصوت هذا يُثري أن يَكفي ذلك، عىل ريايض يَقنٌي لَدينا

وصفاته.92 ماهيَّتِه عن الكشف الصوت بهذا

والالهوت العقل عرش: ثالث

الجزء يف ُمشكلة آِخر يتناَوُل الرسالة، يف السيايس الُجزء إىل سبينوزا ينتِقل أن وقبْل
األديان فلسفات يف التقليدية امُلشكلة وهي والالهوت، العقل بني لة الصِّ هو الالهوتي،
واإليمان، العقل بني أو والدين، الفلسفة بني لة الصِّ ُمشكلة عام، بوجٍه الدِّيني والتفكري
عىل الحثُّ هي واإليمان الدين ة ُمهمَّ دامت ما واإليمان، الدين عن يتحدَّث ال سبينوزا ولكن

واإلحسان. العْدل وُممارسة الجار، ُحبِّ أجل من الطاعة
أو والدين، الفلسفة بني أو واإليمان، العقل بني ِصلة أيُّ تُوَجد ال أنه سبينوزا يرى
إذْ أخرى؛ ناحيٍة من والالهوت اإليمان وبني ناحية من والفلسفة العقل بني هو، يقول كما
املبادئ عن جذريٍّا اختالًفا ُمختلفة مبادئ عىل الالهوت، أو الفلسفة سواء علم، كلُّ يقوم
الفلسفة تقوم الطاعة. اإليمان وغاية الحقيقة، الفلسفة فغاية اآلخر، العلم عليها يقوم التي
ويقوم الفطري، بالنور وتُعَرف وحَدها، الطبيعة من وتُستمدُّ صحيحة، وأفكار مبادئ عىل
أسلوب بالوحي. ويُعَرف وحَده، الكتاب من ويُستمدُّ اللغة، وِفقه التاريخ عىل اإليمان
الذي التخيُّل هو اإليمان وأسلوب عليه، هي ما عىل األشياء يُدِرك الذي العقل هو الفلسفة

الحال هو كما ماهية ليس فاهلل ُمعني، نحٍو عىل الشعور بناء هو هللا فوجود شعورية، وظيفة هنا هللا 92

األرسطية، واملسيحية أرسطو عند الحال هو كما وجوًدا وليس األفالطونية، واملسيحية أفالطون عند
ُشعورية. وظيفة هو بل وفيشته كانط عند الحال هو كما للنفس َمطلبًا وليس
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يشاء، كما يتفلسف أن يف الحرية فرٍد لكلِّ اإليمان يَرتُك ولذلك النفوس؛ يف التأثري يبغي
والجَدل والكراهية الِعصيان عىل اآلخرين يُحثُّ من إالَّ يُدين وال العقائد، موضوع يف حتى

عقولهم. قْدر عىل واإلحسان العدل ُممارسة عىل يَحثُّ من عىل إالَّ يُثني وال والغضب،
والالهوت، الفلسفة بني يُفرِّقون ال ألنهم الباحثون يَعِرضلها زائفة مشكلة هناك ولكن
أخرى: وبعبارة للكتاب؟ تابع العقل أم للعقل تابع الكتاب هل اآلتي: النحو عىل ويَصوغونها

للكتاب؟ طبًقا العقل توفيق أم للعقل طبًقا الكتاب توفيق يَِجب هل
العقل تجعل التي الثانية النظرية يَتبنَّون الشكَّاك، ِمثل العقل يقنَي يُنكرون والذين
ويتطرَّفون العقل بيقني يُؤمنون والذين للكتاب، طبًقا العقل ق تُوفِّ التي أو للكتاب، تابًعا
ق تُوفِّ التي أو للعقل، تابًعا الكتاب تجعل التي األوىل النظرية يَتبنَّون القطعيُّون، مثل فيه
العقل تُزيِّف ِفكلتاهما خاطئة، النظريَّتنَي ِكلتا أن سبينوزا ويرى للعقل، طبًقا الكتاب
تكيََّف وقد الصادق، اإليمان إىل يدعو بل والفلسفة، األفكار يَعَلم ال فالكتاب والكتاب،
ْقنا ووفَّ الالهوت، خدمِة يف الفلسفة جعلنا فإذا السابقة، وأحكامها الشعبية العقلية حسب
حقائق أنها عىل املاضية للعصور السابقة األحكام َقبول إىل اضطُررنا الكتاب مع العقل
ولم يقصدوها لم أشياء حقٍّ غري عن األنبياء إىل نَسبْنا العقل مع الكتاب قنا وفَّ وإذا إلهية،
العقل، إلغفالها األوىل خاطئة، النَّظريَّتنَي وِكلتا خاطئًا، تفسريًا أقوالهم نا ْ وفرسَّ بها، يَحلُموا

العقل. عىل العتمادها والثانية
له وخاضًعا للكتاب، خادًما العقل يجعل أن يُريد الذي االتجاه البكَّار يهوذا ويُمثل
وخاضًعا للعقل، خادًما الكتاب يجعل الذي امُلضادِّ االتجاه خطأ تجنُّب البكَّار أراد وقد كليًة،
البكار يرى امُلضاد. الخطأ يف وَقع ولكنَُّه ميمون، بن موىس يُمثِّله الذي االتجاه هذا له،
يُعارض الحريف املعنى أن ة بُحجَّ َمجازيٍّا، تفسريًا الكتاب من نصٍّ أيِّ تأويل ينبغي ال أنه
عارض ما إذا أي نفسه الكتاب النصُّ عارض ما إذا التأويل يَجوز أنه ِحني يف العقل،
إليه يدعو ما كلِّ َقبول يَِجب التالية: القاعدة البكَّار ويضع الكتاب. إليها يدعو التي العقائد
وحده. الكتاب ُسلطة عىل بناءً حق، أنه عىل الرصيحة النصوص وتُؤكِّده عقائد من الكتاب
فحسب؛ نتائجها يف يُوجد قد بل العقائد، بني تَعاُرض الكتاب يف يُوَجد ال املبدأ، حيث ومن
النوع هذا عادًة. به تُوحي ما عكَس األحيان بعض يف ن تتضمَّ الكتاب تعبريات ألنَّ وذلك
تُشري َمثًال األخرى، النصوص من ابتداءً مجازيٍّا، تفسريًا تفسريه يُمكن النصوصفقط من
لذلك هللا؛ وحدانية إىل يُشري ُكلَّه الكتاب أنَّ حني يف اآللهة، تَعدُّد إىل الكتاب نصوص بعض
ية الِحسِّ الكتاب نُصوص بعض تعزو كما َمجازيٍّا، تفسريًا األوىل النصوص تفسري يمكن
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َمجازيٍّا. تفسريًا النصوص تفسري يُمكن ثَمَّ ومن يَنفيها، كله الكتاب أن حني يف هللا، إىل
هْدٍم إىل ل يَتحوَّ عندما يُخطئ ولكنه بالكتاب، الكتاب تفسري يف الفضل له البكَّار فمنهج
إذا ولكنَّنا النص، معنى َفهم نُريد عندما بالكتاب الكتاب تفسري يِجب أنه صحيح للعقل.
أو َقبوله لنا يتسنَّى حتى املعنى، هذا عىل العقل حكم إصدار ذلك بعد يُمكننا معناه َفِهمنا
الكتاب؟ العقل عاَرَض ما إذا الكتاب إىل ُكليًَّة العقل خضوع يِجب هل إذن: نتساءل رفضه.
هو كما أعمى، خضوًعا الخضوع كان إذا أعمى؟ أم عاقًال خضوًعا الخضوع هذا يكون هل
عاقًال خضوًعا كان إذا أما العقل، ُحكم عىل نعتِمد ال ألنَّنا َحمقى نكون البكَّار، عند الحال

البكَّار.93 يَبغيه ما وهو للكتاب، َفهمنا يف العقل عىل نعتمد الحال هذه يف فإننا
مائٍت حْرٍف إىل اإللهي، النُّور وهذا الرائعة، الِهبة هذه العقل، يخضع كيف ولكن
نهج إنَّ العقل؟ إلغاء بالرضورة اإليمان عن الدفاع يَقتيض هل اإلنساني؟ للزيف خاِضٍع
عىل نقبل وأن العقل، ترك إىل يَدُعونا ألنه فيه؛ نَِثَق أن ال الكتاب، من نخاف يجعلنا البكَّار
يُثِبت ال نفسه والكتاب الكتاب، يَنفيه ما باطٌل أنه نرُفضعىل وأن الكتاب، يُثِبتُه ما حقٌّ أنه
مناسباٍت يف ُكتبت عديدة، أسفار الكتاب ولكن النصوص، تَنفيه أو تُثبته ما إال ينفي أو
أن إثبات يِجب لذلك ُمتباينة؛ ولغاياٍت ُمختلفة لجماهري ُمتعاقبة، عصور ويف ُمختلفة،
قرينٍة عن نبحث أن يِجب كما تحريف، أو تبديٍل ُدون حرفيٍّا إلينا وصَلْت قد النصوص
الكتاب نصوص من كثري وهناك النصوص، تَعاُرض حالة يف املجازي، التفسري ِصدق تُثِبت
مكان يف ِجسًما يكون وكيف غيوًرا؟ هللا يكون فكيف رصيحة، ُمعاَرضة العقل تُعاِرض
يف والتَّعاُرض كِذِبها، أو اآليات هذه صحة إثبات يُمكنه الذي هو وحَدُه العقل إنَّ وزمان؟
ال هللا تُعارض ناٌر فاهلل البكَّار، يقول كما ظاهري تَعاُرض ال حقيقي تَعاُرض النصوص
الثانية. تَنفيه ما األوىل تُثِبت ُمتناِقضتان، ُكلِّيَّتان َقضيَّتان كالهما ية، الِحسِّ األشياء يُشاِبُه

الَحَشويَّة قالت فلقد الظاهر، أهل َموقف أو القديم تُراثنا يف الَحَشويَّة موقف البكار موقف يُشِبُه 93

األدلة، (مناهج ضالَّة ِفرقًة رشد ابن اعتَربَها وقد العقل، ال مع السَّ هو هللا وجود معرفة طريق بأن
ويُجوِّزون هلل ية الِحسِّ الصفات فيُثبتون تأويل دون هو كما الحريف بالنص يؤمنون ثَمَّ ومن ص٢٣٤)،
داود َسها أَسَّ التي الظاهرية وذهبت ص٣–٢٣). ج٢، والنَِّحل، امللل (الشهرستاني، اآلخرة، يف هللا رؤية
ويقول والتعليل. والقياس الرأي إنكار وإىل النصوص بظواهر ك التمسُّ إىل الظاهري األصفهاني عيل بن
أو إجماع أو آخر نصٌّ ظاهره عىل حمِله من يمنَْع لم ما ظاهره عىل حْملُه يِجب تعاىل «فوهللا حزم: ابن

ص١١٤). ج٢، (الفصل، ِحس.» رضورة
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يُفيض وال للعقل، طبًقا الكتاب توفيق أراد الذي الفريسيني أول فهو ميمون ابن أما
يَتبنَّاه أن ودون نفسه، سبينوزا منهج النهاية يف ألنه ميمون ابن منهج عْرض يف سبينوزا
يف رصاحًة يرُفُضه سبينوزا ألنَّ وتفنيده البكَّار عرضمنهج يف أفاضسبينوزا لقد رصاحًة.
الفيلسوف عىل ه ويقُرصُ ِضمنًا يَقبلُه أنه مع ميمون ابن منهج يرُفض بأنه يُوحي أنه حني

العامة.94 دون
خادًما العقل وليس للعقل خادًما الالهوُت فليس املنَهَجني، رْفض إىل سبينوزا ينتهي
اإليمان الالهوت وميدان الِحكمة، العقل فميدان الخاص، َميدانه منهما لكلٍّ بل لالهوت،
بالطاعة، السعادة عىل الناس حصول يُقرِّر أن العقل شأن من ليس والطاعة. الصادق

شأنه. من يُعظِّم أن أو العقل، من يُقلِّل أن الصادق اإليمان شأن من وليس
النور فهو كذِبها أو ِتها ِصحَّ حيث من العقائد يَفهم أن العقل يستطيع ذلك ومع
يكون املعنى وبهذا واألحالم، واألوهام الخطأ يف الوقوع من الذهن يَحمي الذي الِفطري
هذا وعىل السعادة. وهي غايتِِه ويف الحقيقة، وهو موضوعه، يف العقل مع ُمتَِّفًقا الوحي

شامًال. علًما باعتباره جميًعا البرش ُمخاطبة لالهوت يُمكن النحو،
لم كما الفطري النُّور إىل بالطاعة، البََرش خالص الالهوتية، العقيدة هذه تخضع وال
الوحيد والُربهان امُلطَلقة، بالرضورة يتَِّصف الوحي ألنَّ وذلك باألدلة؛ أحد عليها يُربِهن
الخيال الثالثية: األُُسس عىل القائم أنفسهم األنبياء يَقني وهو الخلقي، اليقني هو عليها
األساس عىل يقوم النبيِّ يَقني والخري. للعدل الطبيعي َميلِهم امُلعجزات، إجراء الخصب،

اآلخرين.95 األساَسني عىل يقوم البََرش سائر ويَقني الخصيب، الخيال وهو األول

للنقل. أساًسا العقل واعتبار التأويل جواز من والفالسفة امُلعتزلة موقف ميمون ابن موقف يُشِبُه 94

ذاتها، يف وقبيحة َحَسنة فاألشياء ووحدانيته، وجوده وإثبات هللا معرفة إىل الوصول يَستطيع فالعقل
أصول أن عىل «واتََّفقوا الشهرستاني: يقول واختبار. لهم امتحان أو بالعباد هللا من لُطف إالَّ الوحي وما
واجتناب الَحَسن واعِتناق بالعقل، معرفته يِجب والقبيح مع، السَّ ُورود قبل واِجب النعمة وُشكر املعرفة
عليهم األنبياء ط بتوسُّ العباد إىل أرَسَلها تعاىل للباري ألطاٌف التكاليف َوُورود كذلك، واِجب.» القبيح
ج١، والنحل، (امللل (٤٢ (األنفال: بَيِّنٍَة﴾ َعْن َحيَّ َمْن َويَْحيَا بَيِّنٍَة َعْن َهَلَك َمْن ﴿ِليَْهِلَك امتحانًا السالم

ص٦٧-٦٨).
والعقل النبي ُمخيِّلة بني اتِّصال أنها عىل للنبوَّة رهم تَصوُّ يف امُلسِلمني الفالسفة مع هنا سبينوزا يَتَِّفق 95
امُلسلمني فإن سبينوزا عىل امُلسلمني للفالسفة نَِجده أن يُمكن الذي األثر مدى عن النظر ف وبَرصْ ال، الفعَّ
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فينا، وكالمه هللا صوت نسَمع ألننا العقل؛ مع بطبيعتها الخلقية التعاليم وتتَِّفق
أساسيٍّا تَعاُرًضا هناك أنَّ يظنُّ فمن تبديل، أو تحريٍف موضوع ليَسْت الخلقية والدعوة
رياضيٍّا بُرهانًا يُريد فإنه لآلخر، مجاًال أحِدهما إفساح يِجُب وأنه والالهوت، الفلسفة بني
إيمانه ويُضِعف بالعقل، الثقة يُزعِزع ألنه نفسه؛ العقل يقني إنكاٍر إىل وينتهي لالهوت،

بالكتاب.
وتُغني كافية، أنها ويدَّعي القدس، للرُّوح الباطنية شهادة إىل يلجأ آخر فريق وهناك
فعل كما امُللِحدين، إقناع أجل من الجدل يف إال يُستخَدم ال العقل ألنَّ العقل؛ استخدام عن
الخرية، األفعال إالَّ تُعطي ال القدس الرُّوح ألنَّ الفريق هذا ويُخطئ الخطرات. يف بسكال

وحده.96 العقل ة َمهمَّ فتلك خاِلص، نظري أو عقيل يقنٍي أي تُعطي وال

السلطة وحقُّ املواطن حقُّ عرش: رابع

ق تتحقَّ كيف واآلن، التفلُسف. ُحرية إثبات والالهوت الفلسفة بني التَّفِرقة من الغاية كانت
يف أحراًرا امُلواطنون يكون كيف ُمعينة؟ جماعٍة يف تُماَرس أو ُمعنيَّ موقٍف يف الُحريَّة هذه

السلطة؟ حقُّ وما املواطن حقُّ ما الدول؟
فالفرد طبيعته، تستطيعه ما كلَّ يشمل الذي الطبيعي الفرد حقُّ هو املواطن حق
بالرغبة بل بالعقل للفرد الطبيعي الحقُّ د يَتحدَّ ال لذلك الطبيعة؛ يف يعيش طبيعي موجود
واإلبقاء الفرد مصلحة هي الوحيدة وغايتُُه فعل، أيِّ من يَمنع ال الطبيعي فالقانون والُقدرة،
العقل، لقوانني الطبيعة تخضع أن يُمكن وال أفعاله، سائر عليه الرضورة هذه وتُحتِّم عليه،

والثانية الَخيال عىل تعتِمد للعامة األوىل .Double-Vérité املزدوجة الحقيقة أنصار من مًعا وسبينوزا
بالعقل. إليها الوصول يُمكن ة للخاصَّ

إىل تؤدِّي التي الشهادة وهي الصوفية، عند الحال هو كما الباطنية الروح شهادة سبينوزا يرُفض 96

إال امُلسلمني، الفالسفة عند الحال هو كما العقيل التأويل يُؤيِّد سبينوزا أنَّ فمع العقل، يَقبلُها ال تأويالٍت
التي اليهودية القبالة سبينوزا يرُفض وبالتايل الُخرافة، يف وقوع ألنَُّه ويف الصُّ الباطني التأويل يرُفُض أنه

اليهودي. الدين يف الباطني االتجاه تُمثِّل
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يكون ال ربما العقل يُقبِّحه قد وما الطبيعة، يف َحَسنًا يكون ال ربما العقل نه يُحسِّ فما
الطبيعة.97 يف قبيًحا

سالم؛ يف تعيش حتى للعقل وفًقا تعيش أن تودُّ البرشية أنَّ فيه شكَّ ال ا ممَّ ولكن
فرد كلُّ به يتمتَّع الذي الحقُّ أصبح وبالتايل بينهم، فيما األفراد يتعاون أن وجب لذلك
طبًقا االجتماعي العقد نشأ وهكذا األفراد. إرادة ال الجميع إرادة تُحدِّده اجتماعيٍّا ا حقٍّ
قليل َرشٍّ وَقبول أعظم، َخرٍي أجِل من القليل الخري رْفض أي الرَّغبة، وهو طبيعي لقانوٍن
فهذا ين، َّ الرشَّ وأهَوِن الَخريَين أعظِم يف الرَّغبة أخرى وبعبارة أعظم. َرشٍّ تَجنُّب أجل من
أن الطبيعي الحقُّ يل يَسَمُح لذلك، اإلنسانية؛ الطبيعة يف أبَِديَّة حقيقٌة أو طبيعي قانون
إرضار ذلك يف يكون أن ُدون أعظم، ا ورشٍّ أقلَّ خريًا الوعد هذا يف رأيُت إذا الوعد أُخِلف
كلَّ تَمنَُع التي امُلطَلَقة والرضورة ة العامَّ املصلحة تُمثِّل التي هي فالجماعة الَغري، بمصلحة
(أي للطبيعة وفًقا الَعيش من الفرد تحويل هي إذن العقد غاية الخداع. صور من صورٍة
الفرَد يُعاِمل وال الفرد، لُسلوك ًها ُموجِّ العقل فيُصِبح للعقل، وفًقا الَعيش إىل هوة) للشَّ وفًقا

ه. َحقِّ عن يُداِفع كما اآلخرين حقِّ عن ويُداِفع نفسه، يُعامل أن يَِجب كما إالَّ اآلخرين
التي الجماعة هذه إىل كامًال ه حقَّ فرٍد كلُّ فوَّض ما إذا اإلنسانية الجماعة ن وتتكوَّ
خوًفا أو ُحرٍّ باختياٍر — كراهية أو طوًعا الطاعة لها تَِجب والتي امُلطَلقة لطة السُّ لها يكون

الديمقراطي. النظام هو وهذا العقاب.98 من

للشهوات ترُمز فالطبيعة للعقل، امُلعتاد املعنى وهو تقليدي، ُخلقي معنًى لها هنا الطبيعة أنَّ يُالَحظ 97
فالعقل العقل، مع ُمتَِّفقة الطبيعة أنَّ والحقيقة هيجل. عند استمرَّ الذي املعنى وهو واالنفعاالت، واألهواء
للطبيعة وفًقا َعيش هو للعقل وفًقا والَعيش الفطرة، هي الطبيعة ألنَّ الِفطري أو الطبيعي النور هو

ُمتطهًرا. َمعنًى هنا الطبيعَة سبينوزا يُعطي قديًما. الرواِقيِّني عند الحال كان كما
(كانون يناير ٤ الثامن، املجلد اإلنسانية، تُراث لهيجل»، الدِّين فلسفة يف «ُمحارضات َمقالنا: انظر

.١٩٧١ الثاني)
األفراد برضاء ت تمَّ قد فإنها االجتماعي العقد بُموَجب تكوينها تَمَّ قد اإلنسانية الجماعة دامت ما 98

من خوًفا ال ُحرٍّ وباختياٍر كراهية ال طوًعا القوانني يُطيعون فهم ثَمَّ ومن لطة، للسُّ َهم حقَّ َفوَّضوا الذين
عليهم فَرَض الذي ملوىس هم حقَّ العربانيُّون فوَّض عندما العربانية الجماعة نطاق يف ُكنَّا إذا إالَّ العقاب،
وليس تيوقراطيٍّا كان للعربانيني موىس ُحكم ولكن بالعقاب، لهم وتهديًدا كراهية القوانني ذلك بعد

ديمقراطيٍّا.
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ُقدرتهم؛ يف ما عىل ُمطَلق حقٌّ لهم ويكون الناس اجتماع من تنشأ فالديمقراطية
ألنها طاعتها الجميع عىل يِجب بل قانون، أي لهم امُلمثِّلة الُعليا السلطة تُطيع ال لذلك
إما طاعتها الجميع عىل ويِجب رصاحة، أو ِضمنًا هم حقَّ لها فوَّضوا أن بعد الجميع تُمثِّل
ملبدأ طبًقا وذلك امُلتناِقضة قوانينها يف الدولة طاعة يَِجب كما للعقل، طبًقا أو بالرضورة
تِجب بل الدكتاتورية نشأت وإالَّ آخر لفرٍد الطاعة تنبغي وال ين.99 َّ الرشَّ أهون اختيار
العامة، للمصلحة القوانني تصدر لذلك حقوقهم؛ الجميع لها فوَّض التي للسلطة الطاعة
الناس بحماية السلطة وتقوم ضالل. عىل الُعظمى الغالبية تجتِمع أن امُلستحيل ومن
وال للعقل. وفًقا العيش إىل للطبيعة وفًقا العيش من الناس ينتِقل به الذي العقد وبرعاية
العبودية، يف ُوقوَعُهم لهم امُلمثِّلة لطة للسُّ وطاعتهم االجتماعي العقد يف الناس دخول يعني
الشهوة، من األفراد يُحرِّر االجتماعي العقد أنَّ حني يف الغري، عبد أو الشهوة عبد هو فالعبد
لذلك ديمقراطي؛ نظام يف يعيشون ألنهم الَغري من ويُحرِّرهم للعقل، طبًقا يعيشون ألنَّهم

ُمنظَّم. مجتمع يف حرٍّا فيه يعيش الفرد ألنَّ األنظمة أفضل الديمقراطي النظام كان
أَحُد إرضار هو القانون فانتهاك التعريفات، بعض وْضع يُمكن هذا عىل وبناءً
الدولة بني ال األفراد بني يتمُّ إنه أي آَخر؛ بمواطن عْمد، غري عن أو عمًدا املواطنني،
عن تخرج فإنها الدستور عىل الدولة خرجت وإذا الجميع، لُسلطة ُممثِّلة فالدولة واألفراد،
الوضعي للقانون طبًقا حقه حقٍّ ذي كلِّ إعطاء فهي العدالة ا أمَّ اآلخرين، لحقوق تمثيلها
الرعايا إالَّ بها يقوم ال السيادة يف الطَّعن وجريمة أهله. الحقِّ رفضإعطاء هو الظلم ويكون
الرعايا أحد يُحاول عندما الجريمة وتقع الدولة، إىل ُسلطتهم به َفوَّضوا الذي للعقد نظًرا
هو والحلُف ُمعيَّنة.100 ظروٍف يف آَخر فرٍد إىل لطة السُّ تفويض أو لطة السُّ عىل االستيالء
ولكن الحاجة، عند وبُمساعدتها األخرى بالدولة ر َ الرضَّ إلحاق بعَدم الدولتنَي إحدى د تَعهُّ
انتَفت فإذا له، الداعية املصلحة بِقيَت طاَلما الحلُف ويبقى ُمستقلة، ُحرًَّة دولٍة كلُّ تَبقى

طاعة ال ألنه االجتماعي؛ العقد لبنود لطة السُّ بتنفيذ مرشوطة لطة للسُّ األفراد طاعة أنَّ ننىس ال 99

ُممثِّلة كانت لو أو لهم، ُممثِّلة غري كانت لو لطة السُّ عىل الثورة لألفراد ويَحقُّ الخالق، َمعصية يف مَلخلوق
عنهم. ُمستقلَّة وليَسْت األفراد إرادات مجموع هي لطة فالسُّ التمثيل، بهذا أخلَّْت ثُمَّ لهم

يجوز ولكن االجتماعي، العقد عىل خارجًة السيادة كانت إذا جريمًة يكون ال السيادة يف الطعن 100
تُمثِّلها. التي األفراد حقوق عىل خَرَجت ما إذا لطة السُّ عىل االستيالء األفراد ألَحِد أو لألفراد
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طرٍف من نُِقَض وإال املصلحة تحقيق هو الِحلف بقاء فْرشط الحلف، انفضَّ املصلحة
يرفض من هو والعدو ُقوَّته، بزيادة الطَرَفني أحد يقوم أن من الحلف يمنع وال واحد،
ال قانونية واقعة السياسية والعداوة رعاياها، أحد يكون أن أو ِحلفها أو الدولة سلطة

انفعالية.
عىل سابق للطبيعة وفًقا العيش إنَّ اإللهي؟ بالقانون الوضعي القانون ِصلة ما ولكن
وال أيًضا، بذلك العقل يأُمر ولم هللا بطاعة الطبيعة تأُمر فَلْم الدين، لوصايا وفًقا العيش

الطاعة.101 أمر وبعَد الَوحي بعَد إالَّ اإللهي القانون يبدأ
إالَّ تُطيع ال الدولة ألنَّ هللا؛ شاِهد النبيَّ إالَّ أحًدا تُطيع وال أحٍد أمر الدولة تسمع وال
أو الوضعي القانون ألنَّ تَعصيه؛ أم اإللهي القانون تُطيع أن يف ُحرَّة وهي وحده.102 هللا

ذلك.103 يف يُعاِرض ال الطبيعي

قبل حتى عقًال يتمُّ امُلعتزلة عند التعبُّد إنَّ إذ مًعا، والفالسفة امُلعتزلة ملوقف ُمخالًفا املوقف هذا يبدو 101
يتحدَّث سبينوزا ولكن الَوحي، حقائق إىل الوصول يُمكنه الفالسفة عند العقل أنَّ كما الوحي، حدوث
الوصول يُمكنه الفطري النُّور ألنَّ بالوحي، إالَّ إليها الوصول يُمكن ال التي القوانني أو الرشائع عن هنا
رشيعة وهي وحَدها العقل رشيعة ، ُمعنيَّ ولشْعٍب ٍ ُمعنيَّ لَزمٍن َوقتيَّة فهي الرشائع أما األبدية الحقائق إىل
قبَل العقل األُصوليني وِعند وحي. إىل فيها العقل يحتاج ال التي العامة الرشيعة هي واإلحسان العْدل
والحرام الحالل نطاق خارج ُمحايد َوْضٍع يف الوحي قبل يشءٍ كلَّ إنَّ أي األصلية، الرباءة حالة يف الوحي

الوحي). قبل بالعقل التَّعبُّد يجعل الذي االعتزايل الِفقه أصول (إالَّ
الُحكم أنَّ يَعتِرب سبينوزا أنَّ والحقيقة اإللهي، الُحكم أنصار من أنه سبينوزا عند املعنى هذا يُوحي 102
بهذا فالدولة هلل، ُممثًِّال موىس وكان العربانيني تاريخ يف موىس فرتة وهي ُمعيَّنة لفرتٍة مالئًما كان اإللهي
يُعربِّ الذي الدِّيموقراطي النظام هو للجماعة األمثََل النظام ولكن هللا، عن نائب إلهي، حاِكم لها املعنى
األفراد، إرادات عن ة ُمعربِّ فيه السلطة تكون والذي لطة السُّ ل تدخُّ ُدون ة تامَّ ِبُحرِّية رأيه عن فرٍد كلُّ فيه

أمريًا. أو كان نَبيٍّا له ِلُممثٍِّل أو هلل ال الجماعة إلرادة فالحاكمية
فالقانون الطبيعي. والقانون الوضعي والقانون اإللهي القانون ثالثة: قوانني بني سبينوزا يُفرِّق 103

إدراكه يُمكن الذي الشاِمل القانون وهو واإلحسان العدل قانون أي القْلب رشيعة هو األول نوعان: اإللهي
زماٍن يف ُمعني شعٌب بها تَميَّز التي الرشائع مجموعة أي الناموس رشيعة هي والثاني الفطري، بالنُّور
الشعب تَُميِّز خصائص عىل واإلبقاء الدولة مصلحة عىل الحفاظ وهي ُمعيَّنة غاية أجل من ُمعيَّنني ومكاٍن
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يُطيع أم هللا يُطيع هل هلل؟ يُعارضطاعته بما الدولة أمَرتُْه إذا الفرد يفعل ماذا ولكن
أن خشية ولكن الخالق، َمعصية يف ملخلوٍق طاعَة ال ألنه ذلك عىل سبينوزا يُجيب الدولة؟
الدولة فعىل الدولة، قوانني لِعصيان ذريعًة ذلك ويأُخذ هواه عىل الدين وصايا فرٍد كلُّ يُفرسِّ
الوضعية،104 القوانني بطاعة يأُمر هللا أن ًة خاصَّ الدِّين، عىل للُمحافظة ترشيًعا تَضَع أن
لطة السُّ تفويض رْفُض األول ن: حالَّ إالَّ أماَمه فليس مثًال وثنية دولة يف ُمؤمن ُوِجد فإذا
قوانني وطاعة النفس عىل واإلبقاء لها لطة السُّ تفويض والثاني التام، والتعرُّضلإلفناء لها

الطاغية.105 ضد له العون بتقديم هللا وعَده من إالَّ ذلك من يُستثنى وال الدولة،

محضة، خارجية أفعال وهي والطقوس، الشعائر تُحافظ حدٍّ أيِّ إىل أيًضا نتساءل أن (يُمكننا غريه، عن
مع تختلف أو تتَِّفق قد التي نيوية الدُّ األنظمة رشيعة فهو الَوْضعي القانون ا أمَّ الدولة؟) مصلحة عىل
ُمتَِّفًقا كان سواء الطبيعة، تَفِرُضه ما هو الطبيعي، والقانون الثاني، باملعنى أو األول باملعنى هللا رشيعة
فالطبيعة واحد، يشءٌ الطبيعي والقانون اإللهي القانون أنَّ والحقيقة الوضعي، أو اإللهي القانون مع
ِصدق ويكون الطبيعة، يف يُوَجد ال شيئًا يكشف ال والوحي الوحي، يف َموجوًدا يكون ال شيئًا تفِرُض ال
الطبيعي. القانون أو اإللهي القانون السابقني: القانُوننَي أحد مع تَطابُُقه هو حينئٍذ الوضعي القانون

اآلخرين. للقانُوننَي ُمطيعة بالرضورة نفسها تِجد الثالثة القوانني هذه أحِد عىل القائمة فالدولة
ُحرية تمنع ال حتى النظرية األمور يف السياسية السلطات ل تدخُّ عدم هو لسبينوزا العام املوقف 104
السياسية لُسلطتها الدولة ُمماَرسة العبارة بهذه سبينوزا ويقصد آخر. دون لرأٍي تنتِرص أو الفكر
عىل مثًال تَنُصَّ أن الدِّين عىل للُمحافظة الترشيعات بعض الدولة بوضع ويعني النظام، ولِِحفظ فحسب

خاصة. عقيدة اعتناق يف أو ُمعنيَّ ِديٍن يف الدخول يف الناس إكراه وليس العبادات ُحرية
بعض يُروِّجه ما تعني ال فإنها الوضعية القوانني بطاعة يأُمر هللا بأنَّ تُفيد التي سبينوزا عبارة أما
الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا آية معنى عن وتقدٍُّم ٍ تَغريُّ لكلِّ وامُلناِهضني القائمة األوضاع عىل امُلحافظني
ملبدأ يخضعون ا ِممَّ واملحكومون فالحاِكم الخالق، َمعصية يف ملخلوق طاعَة ال ألنَُّه ِمنُْكْم﴾ اْألَْمِر َوأُوِيل

املبدأ. بهذا االلتزام هو الطاعة ِمقياس ويكون واحٍد
األقليَّات. حال هو والثاني أجله، من واستشهد الُحسني اختاره الذي هو األول َحلَّني: سبينوزا يُقدِّم 105

الجديد السيايس التنظيم طريق عن األوضاع ُمقاومة وهو ثالث لحلٍّ مفتوًحا املجال يرتك سبينوزا ولكن
أنه عليه يزيد ولكن االستسالم، عَدم يف األول مع يتَِّفق الثالث الحلُّ هذا نَبي، أو قائد زعيم يَقوده الذي
عنارص له ت تَمَّ إذا عليه يَثور أن عليه ويزيد حنٍي إىل ِرضاء أنه يف الثاني مع ويتفق النجاح، له يَتمُّ

الثورة.
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وسقوطها العربانيني دولة نشأة خامسعرش:
خروج فبعَد العربانيني،106 تاريخ عىل االجتماعي العقد يف نظريته سبينوزا ويُطبِّق
شاءوا ما واحتلُّوا خاصة رشيعًة أقاموا بل أجنبية، لدولٍة يخضعوا لم مرص من العربانيني
ووعدوه إىلهللانفسه الطبيعي هم حقَّ فوَّضوا الطبيعية الحالة هذه من وللخروج األرض، من
أفراد بني ينشأ اجتماعي عقٍد بمثابة الوعُد هذا وكان الوحي، يف َقرََّرها التي أوامره بتنفيذ
العقد بهذا العربانيون قام وقد الجميع، تُمثِّل ُسلطة اختيار أجل من الواحدة الجماعة
هللا. مملكة اسم دولتهم وأخذت السيايس، زعيمهم هللا أصبح وبذلك اختيارهم، بَمْحض
بالتنظيم يني الدِّ التنظيم واختلط هللا، أعداء العربانيني أعداء وكان العربانيني، ملك هللا كان
قامت وطنيٍّا، واجبًا الدين وكان القوانني، من مجموعة هي اإليمان مبادئ وكانت الوضعي،
أمام سواء العربانيني جميع وكان (التيوقراطي)، اإللهي الُحكم عىل إذن العربانيني دولة
يف وامُلشاركة القوانني وتفسري هللا ُمخاطبة يف نفسه الحقُّ جميًعا لهم وكان والقانون، هللا

الدولة. وظائف
وبذلك القوانني. وتفسري هللا ُمخاطبة يف هم ملوىسحقَّ الجميع فوَّض الثاني، العهد ويف
يكن ولم لطة، السُّ باغتصاب البعض اتََّهَمه لقد حتى هللا، من بدًال العربانيني موىس َحَكم
السلطة ِبُمقتىضتفويض موىس، عىل كان بل خليفته، اختيار يف الحقُّ موىس، قبل للشعب،
وتعيني امَلبعوثني وإرسال القوانني ونَْسخ هللا وُمخاطبة الدولة لتنظيم الخليفة تعيني له

عن ما حدٍّ إىل تُبِعدنا قد العربانيني بتاريخ يتعلق فيما عديدة تفصيالت هنا سبينوزا، يُعطي 106

التفصيالت هذه دفعت وقد امِليثاق، عن العربانيني لفكرة رْفِضِه وعن االجتماعي العقد يف نظريَّتِِه جوهر
الُجزء هذا وكان واحد، عمٍل يف ها ضمَّ ثُمَّ ُمتفرِّقة كأجزاء رسالته كتََب سبينوزا بأنَّ القول ىل إ البعض
تطبيٌق العربانيني لتاريخ هذا سبينوزا عْرض هل نتساءل: أن نحن ويُمكننا العربانيني. لتاريخ ًصا ُمخصَّ
يُمكن ال أنه والحقيقة العربانيني؟ تاريخ من ُمستَمدَّة هذه نظريته أنَّ أم االجتماعي العقد يف لنظريته
تاريخ من ُمستَمدَّة االجتماعي العقد عن سبينوزا فنظرية صحيح، كليهما ألن االحتماَلني؛ أحد اختيار
العربانيني دولة عىل القضاء لتفسري سبينوزا يَستخدمها نفسه الوقت ويف النشأة عرص يف العربانيني

إمرباطوريتهم. وانهيار
فكرة وهْدم امُلختار الشعب فكرة تفنيد هي الرسالة من السيايس الجزء هذا من النهائية والغاية
أنه أيًضا القول ويُمكننا السياسية. الغاية هذه تحقيق إىل األمر حقيقة يف تهدف كلها فالرسالة امليثاق،
هذه تحقيق يُمكن واآلن اإللهي، الحكم طريق عن الشعب مصلحة عىل امُلحافظة وهي وظيفة للدِّين كان

الديمقراطي. النظام طريق عن الوظيفة
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ُسلطة من زاد ا ِممَّ اإللهية، للتعاليم طبًقا ملكية إىل النظام ل تحوَّ الخليفة. واختيار الُقضاة
نظاًما وراءه خلََّف الُحكم موىس ترك وعندما به، ُمعلًَّقا الشعب مصري وكان الرئيس،
قام وقد هلل، مسكٍن بناء هو موىس به قام ما وأول أرستقراطيٍّا. أو َمَلكيٍّا ال تيوقراطيٍّا
بعد فيما أصبح الذي هارون رأسهم وعىل له اًما ُخدَّ الالِويِّني وَعنيَّ البناء، بتكاليف عب الشَّ
كما القوانني، تنفيذ ُسلطة له تكون أن دون هلل، وُمخاطبًا للقوانني ا ً وُمفرسِّ ملوىس خليفًة
يف األسباط، كباقي الحق، لهم يُكن لم الذين السياسية الحياة من ويني الالَّ موىس أبَْعَد
غ للتفرُّ منه، يتعيَّشون ما األسباط باقي لهم كَفَل أن بعد منها، للتعايُش األرض ملكية
ثُمَّ كنعان، بالد لغزو عَرشَ االثني األسباط من جيًشا موىس س أَسَّ ثانيًا، املعبد. لخدمة
رئيًسا ِسبط لكلِّ وعنيَّ ِقسم، سبٍط لكل ِقسًما، عَرشَ اثنَي عليها استولوا التي األرايض م قسَّ
للجيش رئيًسا يشوع عنيَّ أن وبعد ويشوع. األحبار كعب ذلك يف يُعينه األنصبة لتوزيع
وحَدُه يُكن لم ولكنَُّه جديدة، مسائل له تَعِرض عندما هللا ُمخاطبة يف وحده الحقُّ له كان
يف وحَده الحقُّ له كان الذي األحبار بكعب لذلك ط يتوسَّ أن عليه كان بل كموىس، امَلظلَّة يف
الكفيلة اإلجراءات ويتَِّخذ عليه ويفِرُضها للشعب يَشوع يُبلِّغها ذلك بعد ثُمَّ هللا، ُمخاطبة
تفكري هناك يكن ولم الحرب. بشئون ويقوم الرسل ويبعث الجيوش، قوَّاد ويُعني بتنفيذها،
الُجزئية امُلشكالت أما الشعب، مصلحة ذلك تقتيض كما هللا من اختيار دون يَخلُفه فيمن
عىل واجبًة كانت فقد العسكرية الخدمة أما األسباط. رؤساء بَحلِّها يَقوم فكان الحْرب يف
ي ُسمِّ ولذلك للقائد؛ ال هلل الوالء َقَسم الجنود عىل وكان الستِّني، حتى العرشين من الجميع
يُنَصب العهد تابوت كان الحاَسمة املعارك ويف الجيوش». «إله وهللا هللا»، «جيش الجيش

الجميع. عنه يُداِفع حتى الجيش َوَسط
يُكن ولم هللا، ُمخاطبة حقَّ أحًدا يُعِط لم ألنه دولة رؤساء ال ُموظَّفني موىس َعنيَّ وقد
وعقد الحْرب وإعالن ونَْسخها القوانني َسنِّ من الدولة بمهامِّ القيام يف الحقُّ سواه أحٍد ألي
فقط الحقُّ له فكان األحبار كعب أما والدينية. املدنية الوظائف يف والتعيني لم السِّ ُمعاهدات
كان بل لذلك، الوقت اختيار يف حرٍّا يكن لم ولكنه هللا، إجابات وتبليغ القوانني تفسري يف
أو الجيوش لقائد كان العكس، وعىل بذلك. له األعىل املجلس أو عب الشَّ تكليف انتظار عليه
عىل هللا إجابات تكن لم لذلك األحبار؛ كعب بوساطة هللا ُمخاطبة يف الحقُّ الُعليا امَلجالس
كعب يعتِمد لم وصايا. ُمجرَّد بل موىس عند الحال كان كما قراراٍت األحبار كعب لسان
امللكية بحقِّ يتمتَّع كان من كلَّ إنَّ بل مادية، ُسلطة أية له تكن ولم جيٍش أي عىل األحبار

القوانني. صياغة يف الحقُّ له يكن لم
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األسباط رؤساء يَطلب ولم للجيش، قائًدا األحبار كعب يُعنيَّ لم يشوع موت وبعد
لقيادة ُممثِّلة الجيوش كلُّ وأصبحت جيشه، رئيٍس كلُّ قاد بل قائًدا، لهم يُعنيِّ أن هللا من
حني يف الواحدة، الدولة إىل منها امُلتحاِلفة الدُّويالت إىل أقَرَب القبائل أصبحت كما يشوع،
بالتزاماته ما ِسبٍط رئيس يَُقم لم فإذا دولة، يُمثِّلون العربانيون زال ما هلل بالنسبة أنه
األسباط خلفاء اختيار ويتمُّ أراضيه، غزو حينئٍذ لها يَحقُّ لها عدوٍّا األسباط سائر اعتربَتُْه
قام الذي األعىل للمجلس أعضاء بطريًقا َسبعني موىس اختار فقد ِسنٍّا، البطارقة أقَدِم من
مجلس أو فرٌد بها يقوم كان عندما األحيان بعض يف إالَّ يَشوع َموت بعد الدولة بمهام
إلهيٍّا بل شعبيٍّا أو أرستقراطيٍّا أو َملكيٍّا العرباِنيِّني ِنظام يكن لم لذلك نفسه؛ الشعب أو

شيئني: عىل يعتمد النظام هذا وكان (تيوقراطيٍّا).

األسباط. بني الوحدة عامل وهو املعبد (١)

هلل. املواطنني عىل الواجب الطاعة قَسم (٢)

وللرؤساء للمواطنني االنفعاالت ة ِحدَّ من التَّخفيف التيوقراطية الدولة ة مهمَّ كانت وقد
أن خشية األسباط، رؤساء دون القوانني تفسري ة مهمَّ الالويني إىل ُعِهَد فقد السواء، عىل
القوانني تفسري يف ُسلطتهم عىل ُمعتمدين الجرائم ارتكاب يف ة املهمَّ هذه هؤالء يَستغلَّ
امللكية. يف حقٍّ كلِّ ومن سياسية وظيفة كلِّ من الالِويُّون ُحِرم كما جريمتهم، إلخفاء
الحرب من الترشيع نصوص لَسماع سنوات سبع كلَّ مرًة االجتماع الشعب عادة من وكان
رؤساءه يحِرتم عب الشَّ كان للرشيعة. وتطبيقهم الرؤساء ُمراجعة تتمَّ حتى التوراة وقراءة
لم لذلك امُلرتزقة؛ دون مواطنني من ُمكوَّنًا الجيش كان ثانيًا، عليهم. غِضَب انَحَرفوا فإذا
يتعرَّض لم كذلك الشعب، هو فالجيش الشعب، ِضدَّ الجيش عىل االعتماد الطُّغاة يستطع
خرج فإذا بينهم، الرابطة هو الدِّين كان فقد األسباط من الطُّغيان خطر إىل العرباِنيُّون
جديد نَبيٍّ ظهور من دائم َخوف هناك كان ثالثًا، له. عدوٍّا أصبح هللا رشيعة عىل أَحُدهما
عىل كان النبيِّ كِذُب اتََّضَح فإذا له، ة العامَّ وتَنتَِرص هلل ُممثًِّال باعتباره التواُزن إقامة يُعيد
أو أصِلِه نُبل إىل راجًعا بط السِّ رئيس احرتام يكن ولم وإعدامه. ُمحاكمته القبيلة رئيس
والشعب، الجيش بني فْرق العربانيني عند يكن ولم وُخلقه، ِسنِّه إىل بل امَلوروث ِه حقِّ إىل
قائد هو الدولة رئيس وكان الحرب، وقت يف وُمحاربني لم السِّ وقِت يف ُمواطنني كانوا فقد
التي األسباب هي هذه للسالم. إقراًرا بل لذاتها الحرب يف أحٌد يرَغْب لم لذلك الجيش؛

املعقول. الحدِّ عىل يخرج ال األسباط رؤساء طموح جعلت
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ُحبِّ عىل لقيامها وذلك املواطنني؛ انفعاالت عىل السيطرة ة بمهمَّ أيًضا الدولة وتقوم
كان هللا مع الِحلف العربانيون عقد أن وبعد استقالله. عن والدفاع لبَلِدهم املواطنني
كانت وطنهم خارج اإلقامة إنَّ بل له، عدوًَّة الشعوب سائر وأصبَحْت هلل َرشًفا استقاللهم
الوطني الشعور هذا أصبح وقد ِدينهم، شعائر إقامة يف الحقُّ لهم يكن لم ألنَّهم عاًرا؛
عىل وكانت بل األخرى الشعوب سائر عن شعائرهم تَميَّزت وقد لَديهم، ثانية طبيعًة
ُحبِّهم األجنبي، نرَي من املواطنني تَحرُِّر — كلها العوامل هذه فباجتماع منها. النقيض
استطاع — الخاصة الشعائر ُمقدَّس، كواجٍب وُمعارَضِتِه األجنبي كراهية للوطن، امُلطَلق

وامِلَحن.107 املخاطر كل أمام الثبات العربانيون
ألنهم الدولة عىل ِحرصهم ويف العربانيني سلوك يف الوحيد الدافع هي املصلحة وكانت
الحقُّ ُمواطن ِلُكلِّ كان فقد اإللهية، الدولة هذه يف إالَّ امُلطَلق امللكية حقِّ عىل يحصلوا لم
كان األعياد. يف إليه أُعيَدْت لفقِرِه باعها فإذا الرئيس، يَمتلك كما أرٍض ِقطعة امتالك يف
أن العربانيون يستطيع ال لذلك إليه؛ واإلحسان الجار ُحبِّ مبدأ لتطبيق وذلك ُمحتمًال الفقر
أهلية، حروٌب تَحُدث لم ولذلك سواسيًة املواطنني كلُّ وكان وَطِنهم، خارج ُسعداء يعيشوا
لقوانني الطاعة هو اإليمان أنَّ ًة خاصَّ اإليمان ِصدق عىل اإلبقاء عىل الجار ُحبِّ ساعد وقد
للسلوك األعىل امَلثَل كان لذلك وتجارة؛ وصناعة زراعة من املعيشة أحوال يف حتى الدولة

االختياري. السلوك ال اإلجباري السلوك هو
نرَي تحت وَقعوا ثَمَّ ومن الرشيعة، تطبيق عىل دائًما يُحاِفظوا لم العربانيني ولكن
عاصيًا كان الشعب هذا أنَّ إىل ذلك إرجاع يُمكن وال تماًما، َدولتهم وانهارْت األجنبي،
أن يُمكن ولكن وتقاليدها، وعاداتها لُغاتها يف بينها فيما الشعوب اختلَفت فقد بطبعه،
نقٍص إىل يرِجع فذلك األخرى الشعوب من عصيانًا أكثََر ا حقٍّ العربانيون كان إذا أنه يُقال
لهم، عقابًا ُوِضعت أنَّها أي خلقي؛ ِبوازٍع ال االنتقام من بداِفٍع ُوِضعت التي رشيعتهم يف
أُُسس عىل قائمة أخرى رشيعة ألعطاهم ُمستقرة ُمستقلة دولًة لهم أراد قد هللا كان فلو
تمييز دون الوالدة حديثي لألطفال امُلقدَّسة بالِخدمة االحتفاظ العرباِنيُّون شاء لقد أخرى.

ِحدَّة من التَّخفيُف هي السياسة فغاية غاية، واألخالق وسيلًة السياسة يجعل هنا سبينوزا أنَّ واِضح 107

األخالق جعل حني الدائم» السالم «مرشوع يف ذلك بعد كانط قاله ما وهو عليها، والسيطرة االنفعاالت
للسياسة. أساًسا
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األطفال استُبِعد لذلك الالِويِّني؛ باستثناء الِعجل عبدوا جميًعا ولكنهم وغريهم، ويني الالَّ بني
باقي طهارة عَدم عىل غريهم عىل ويِّني الالَّ تفضيل ويدلُّ عنهم، بدًال الالويني اختيار وتَمَّ

الشعب.
ل وتحوَّ الظروف، هذه واستغلوا عليه، لفضلهم الشعب باقي الالِويُّون أذَلَّ ولقد
عليهم ثاَر ُجرٍم أقلُّ أحدهم عىل وثَبََت ذلك، الشعب لحظ أن وبعد نفاق، إىل يني اإلخالصالدِّ
وَكِرَهتْهم القوم هؤالء إعالة من األسباط تِعبَت أن بعد االضطرابات فنشأت وهاجمهم،
سنوات يف االضطرابات واشتدَّت َقرابة، ِصالت أيَّة وبينهم بينها تُوَجد ال أنه سيما ال
فيها شكَّ أن بعد الشعائر إقامة عن وكفَّ نَحَوهم واجباته من الشعب ل وتنصَّ القْحط،
فقدَّموا األحبار عن وإبعاده الشعب إىل التقرُّب األسباط رؤساء حاول وقد َمذلَّتَه. فيها ورأى
ولكنَّ الدين، وخدمة القوانني تفسري يف الحقَّ لنفسه سبٍط كل وأعطى جديدة، شعائر له
طبًقا بل هللا ألوامر تنفيذًا بهم يُنصِّ لم ُموىس أنَّ اعتَقَد أنَُّه حتى ويِّني الالَّ عىل غِضَب عب الشَّ
من فريق وقام دائًما؟ حربًا أخاه وجعَل الدين لخدمة ِسبَطُه يَْخَرت ألم الخاص. مِلزاِجِه
ُحسِن إلثبات بُمعجزٍة قام موىس ولكن والواجبات، الحقوق يف امُلساواة إىل بالدعوة عب الشَّ
من أمًرا يكن لم موىس فَعَله ما أنَّ اعتقَد أن بعد الشعب ثار ولكن جميًعا، وأهلكهم ِنيَّته
لنفسه وسَمَح الشعب وعىص الفتنة، ت عمَّ الطاعون انتشار عىل وزيادة عنده، من بل هللا
التنظيم تَرَك األجنبي االستعمار نرَي ذاق أن وبعد التام. االنهيار إىل انتهى حتى يشءٍ بكلِّ
ترشيع ويُِحلُّ الدولة مركز ويُصبح املعبد َمحلَّ بالطه يُحلُّ منه َمِلٍك تنصيَب وأراد اإللهي،
امللوك تنصيب ولكن األسباط، تحالُف عىل للُمحافظة لألحبار الديني التنظيم َمحلَّ الدولة
بوجود امللوك يسمح فلم تماًما، الدولة انهيار إىل أدَّت عديدة ِفتٍَن بذور ثناياه يف َحَمل
لطة السُّ من ُجزء أخذَ الصغار امللوك بعض أراد وعندما لُسلطتهم، مناوئة وُسلطة دولة،
ذلك فعارض أيديهم، يف ُسلطة ُكلِّ أْخذَ الكبار امللوك أراد الدولة شئون تنظيم أجل من
نَْسِخها ُدون القوانني طاعة امللوك عىل وكان القوانني، تفسري َحقُّ لهم كان الذين األحبار
فقد الالويني؛ قوَّة طريقهم: من ُقوَّتنَي استبعاد امللوك شاء ولكن جديدة، قوانني َوْضع أو
يُريد النبي كان فقد النبي؛ وقوَّة الدينية، الشئون يف ل التدخُّ من امللوك يمنع قانونهم كان
آللهٍة أخرى معابد ببناء سَمُحوا مشيئتهم امللوك ق يُحقِّ ولكي رحمته، تحت اململكة وضع
الحقيقيِّني، األنبياء مُلعارضة للتنبُّؤ األفراد بعض ودفعوا الالويني، ُسلطة إلضعاف أُخرى
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امللوك تنصيب وقَت إالَّ يدَّعوا لم األنبياء ألن وذلك غَرِضهم؛ تحقيق يف امللوك ينجح لم ولكن
أيُّهم امللوك عىل الُحكم األنبياء عىل الصعب من فكان بعد، ُسلطتهم تثبُت لم الذين الُجدد
امللوك طغيان عىل القضاء يستطيعوا ولم كبري، أثر لألنبياء يكن لم عدوه. وأيُّهم هللا حبيب
الحروب وتوالت آَخر، طاغية ظَهَر طاغيٍة عىل َقَضوا فإذا باقية، ظلَّت الطغيان أسباب ألن
العرباِنيُّون وخضع العربانيني، دولة سقطت حتى اإللهي القانون َمحلَّ العنُف وحلَّ والِفتَن،
األسباط رؤساء من السلطة عىل األحبار استوىل تَحرُّرهم وبعد ترشيعاتهم. للُفرسوأطاعوا

جديد.108 من الدائرة وتدور وملوًكا أحباًرا يُصبحوا أن يف الدِّين رجال وَطِمح
عن صادًرا كان اإللهي القانون أنَّ إىل التاريخي العْرض هذا من سبينوزا وينتهي
ليس العربانيني أنَّ إىل ينتهي كما الطبيعة، قانون إالَّ يُوَجد ال القانون هذا وبدون الحلف،
عىل كان الذي الحلف هذا يف تُشارك لم التي األخرى الشعوب عىل ُمقدَّس حقٍّ أي لهم

به.109 االلتزام وحَدهم العربانيني

والدولة الدين سادسعرش:

الناستفويض أراد لو الحارضة؟ الظروف يف (التيوقراطي) اإللهي الحكم نظام يصلُح هل
ِلسان عىل أخربنا هللا ولكن له! هللا ُقبول ثم معه، ِحلف عقُد عليهم لكان هلل حقوقهم
لإلنسانية الناس قلوب يف ُروحيٍّا بل ُمعنيَّ لشعب يٍّا ِحسِّ يَُعد لم ِحلفه بأنَّ الحواريني
لة الصِّ مقطوع نفسه، عىل ُمغَلٍق لشعٍب إالَّ يصلُح ال اإللهي الُحكم نظام أنَّ كما جمعاء،
الحارضة. اإلنسانية ظروف يف يصلُح ال النظام هذا فإن لذلك، الشعوب؛ سائر وبني بينه
أسباب عن التاريخي البحث ُمجرَّد العرباِنيِّني تاريخ دراسة من إذن سبينوزا غاية تكن لم

الفلسفة بلُغة هو، كان الرئيس السبب أنَّ العربانيني دولة انهيار ألسباب سبينوزا تحليل من يتَِّضح 108
من ا إمَّ شخصية، مكاِسب إىل مناصبهم تحويل هؤالء أراد فقد الدِّين، لرجال الطبقي الوضع امُلعارصة،

شخصية. َمغاِنم عىل بالحصول أو لطة بالسُّ االستحواذ أجل
لشعٍب خاصٌّ ِدين فاليهودية وبالتايل وحَدهم لليهود ُملِزمة اليهودية الرشيعة أن إىل سبينوزا ينتهي 109
بني كان الذي الِحلف انقىض وقد زمان. كلِّ يف الشعوب لكل ا عامٍّ دينًا وليس ٍ ُمعنيَّ زماٍن يف ُمعنيَّ
وعىل بنوده تنفيذ رشيطة سواء حدٍّ عىل الشعوب لجميع ُمعًطى اآلن الِحلف وأصبح هللا وبني اليهود
تَأُْمُروَن ِللنَّاِس أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنْتُْم امُلنكر عن والنهي باملعروف األمر ِشئنا، إن أو الطاعة رأسها

.(١١٠ عمران: (آل اْلُمنَْكِر﴾ َعِن َوتَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف
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يَصلُح ال اإللهي النظام أنَّ وهي النتيجة، هذه إىل االنتهاء غايته كانت بل َدولتهم، سقوط
لطات والسُّ الدينية لطات السُّ بني أو والدولة الدِّين بني لَخْلِطه نظًرا الحارضة الظروف يف
ُمطلقة، سياسية بُسلطة يتمتَّع إنساني ُحكم كلِّ استبعاد هللا ُحكم يعني فال السياسية.110
حياتهم، شئون تنظيم أجل موىسمن يف ِثقتَهم وضعوا هلل هم حقَّ فوَّضالعربانيون أن فبعد
يف الفصل يف الحقُّ لهم كان فقد والقضاة األسباط رؤساء أما الحق، هذا لسواه يكن ولم

اآلتي: ُمالحظة يمكن العربانيني تاريخ ومن املحاكم. أمام امُلنازعات

يف لطة السُّ عىل األحبار استوىل عندما ر ُمتأخِّ وقٍت يف إال الدينية الِفرق تَظَهر لم (١)
َق وفَّ بل للقوانني الحقيقي التفسري وضاع الُخرافة، وساَدتُْه االنهيار، يف الدِّين فبدأ الدولة،
األحبار تملُّق يف الناس وبدأ املكروهة، أو امُلحرَّمة األفعال وبني التفسريات هذه بني األحبار

الدين. يف الفساد وعمَّ
استماَلتَُهم امللوك استطاع ِحني يف تقويمهم من بدًال التطرُّف إىل الناس األنبياء دفع (٢)
ُسلوكهم كان إذا إيمانًا امللوك أكثر مع حتى معهم األنبياء يَتساَمح لم ُمقاومة. أدنى دون

نَفُعوه. ا ِممَّ أكثر بالدين وا أرضُّ األنبياء أنَّ أي للدين؛ ُمناِقًضا
دائم، سالم بإقامة وانتهت فقط، داخلية حروب إالَّ تنشأ لم الشعب ُحكم أثناء يف (٣)
ونشبَِت مثيل، لها ليس وببشاعٍة امُلستمرَّة الحروب نشأت حتى امَلَلكيَّة أتَت إن ما ولكن
الناس امللوك دعا ُسليمان، وباسِتثناء والسالم. الُحريَّة أجل من ال العظمة يف حبٍّا الُحروُب
األنبياء وكان قائمة، الرشائع كانت الشعب ُحكم أثناء يف العرش. تحت الدم وكان للحروب،
إلنقاذ األنبياء ل تدخَّ حتى األول امللوك انتخاب تَمَّ إْن وما ُمخالَفِتها، من الشعب يُحذِّرون
تنصيب بعد شاعوا ِحني عىل الكذَبَة األنبياء امللوك، عرص قبل يظهر لم املوت. من الشعب

املدينة. هْدم حتى الِعصيان يف واستمرُّوا هلل، الخضوع

لألفراد العبادة شئون وترك والدولة، الدين بني الفصل سبينوزا، رسالة عن النهائية الغاية هي هذه 110

ما وهو والتفكري، العبادة ُحرية تأييد أجل من الفصل هذا ويتمُّ النظرية، األمور يف الدولة ل تدخُّ وعَدم
الحكيم». «ناثان مرسحيته يف التساُمح عن آرائه يف ذلك بعد لسنج عنه َعربَّ
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اآلتية: النتائج استخالص يُمكن والدولة الدين بني للخلط السابق الَعْرض ومن

وال الدولة، يف سياسية ُسلطة الدين رجال أُعطَي ما إذا وللدولة للدِّين ر َ الرضَّ ينتُج (١)
ألمور يتفرَّغوا حتى الدين رجال ُسلطة من والحدِّ لطتنَي، السُّ بَفْصل إال االستقرار ينشأ

الشائعة.111 لِفيَّة السَّ وللعقائد الدين
قوانني عنا رشَّ وإذا النظرية، العقائد عىل اإللهي القانون اعتمد إذا ر َ الرضَّ ينشأ (٢)
إذا وُعنف َقْهر إىل السيايس النظام ل يتحوَّ والجدل، امُلناقشة تقبَل التي اآلراء لهذه ة خاصَّ
فيه تتسلَّط نظاًما كان وإذا تغتفر. ال جرائم — الفرد حقُّ وهي الشخصية، اآلراء اعترب
وامُلناقشات اآلراء وتكون املسيح، عىل قبُل من حكَمْت كما امُلفكِّرين عىل تحُكم فإنها العامة

واإلرهاب.112 لالضطهاد وسيلًة
بني التمييز حقَّ لطة السُّ أصحاب إعطاء ينبغي ال والدولة الدين ملصلحة ُمراعاة (٣)
ر َ الرضَّ يلَحَق أن دون األنبياء حتى يُعَط لم الحقُّ هذا كان فإذا عليها، والُحكم األفعال

منهم.113 ُقدرة أقلُّ هم من يُعطى أالَّ فاألوىل السواء عىل والدولة بالدِّين
فإنه قبل، من دستور له وكان امللكي، الُحكم نظام عىل ُمتعوًِّدا الشعب يكن لم إذا (٤)
لن امللك أنَّ كما القاهرة، امللك ُسلطة َل يتحمَّ لن ألنَُّه عليه؛ ملٍك تنصيب بسهولٍة يقبَُل ال
تُستبَدل أن حينئٍذ امللك عىل القضاء ويَستلِزم للشعب، امُلطَلَقة ُسلطته من ُجزءٍ عن يتناَزَل
أو قاِتَله هو كان إذا ًة خاصَّ كاألول طاغيًة الثاني امللك يُصبح ولكن أخرى، بسلطٍة ُسلطته
كان إذا طاغية إىل ل يتحوَّ الشعب نرى وإنَّنا الخاصة. مَلصلحِتِه قاِتليه من االنتقام يَدَّعي

عىل الشعبية امُلراقبة تُه ُمهمَّ الفكر، هو الدين ُسلطة، أية الدين رجال يُمثِّل وال ُسلطة ليس الدين 111
أجل من الدولة أجهزة عىل الشعبية الرقابة أي امُلسلمني الُفقهاء عند «الِحْسبة» يف واضح هو كما لطة السُّ
بوساطة ال الشعب خالل ومن ة، الِقمَّ من ال القاعدة من يَحكم فالدين املنكر، عن والنهي باملعروف األمر

اإلسالمية. الحكومة وظيفة أو اإلسالم يف الِحسبة تيمية، ابن انظر: السياسية. أو الدينية لطة السُّ
التنظيمات خالل من ة للعامَّ واٍع وجوٌد وهناك بها، التغرير يُمكن جاهلة دائًما ة العامَّ تكون ال 112

الثورية. والجماعات الحزبية
يف الحقُّ لطة للسُّ فليس مًعا، والسلوك الِفكر ُحرية تشمل حتى سبينوزا عند الفكر ُحرية تمتدُّ 113

القانون. مع ُمتَِّسقة دامْت ما أفعاله يف ل التدخُّ
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إذن دولة كلِّ عىل ذلك. يُؤيِّد الشعوب وتاريخ الطُّغاة، نظام هو عليه تعوَّد الذي النظام
باالنهيار.114 دًة ُمهدَّ أصبَحْت وإالَّ تغيريه دون ِظلِّه يف عاشت الذي النظام عىل امُلحاَفظة

يعمَّ حتى اإللهي الُحكم نظام يف والدولة الدين بني للفصل سبينوزا يدعو وبينما
يوزع هللا فإنَّ الديمقراطي؛ الُحكم نظام يف بينهما د ويُوحِّ يعود فإنه كليهما يف السالم
الدينية األمور يف القوانني ترشيع أيًضا لطة السُّ حقِّ فمن بالقرآن، يوزع ال ما بالسلطان
إثبات سبينوزا يُحاول ذلك أجل ومن عليها، االستيالء وتمَّ السياسية السلطة انقَسَمِت وإالَّ

ثالثة: أمور

الحاكم. بُسلطة إالَّ القانون قوة للدين يصري ال (١)
السياسية. السلطات عن ُمنفصًال هللا يحُكم ال (٢)

وأمنها.115 الدولة سالمة مع الدينية الشعائر اتفاق يِجب (٣)

كيف أنه عىل أوًال الربَْهنة يجب ألنه مًعا، والثاني األول األمرين عىل سبينوزا ويُربهن
ال الدين أنَّ إىل لالنتهاء الدولة بترشيع إالَّ القانون قوَّة عىل واإلحسان العدل يحصل ال
خالل من إالَّ البرش يحُكم ال هللا وأنَّ السلطة، أصحاب بمشيئة إال القانون قوَّة عىل يحصل

بالتعوُّد الشعوب عند ثانية طبيعة إىل ل تتحوَّ السياسية النظم وبأنَّ العادة بقوة سبينوزا يؤمن 114

األبدية الشعوب طبائع يف تَقَع ال حتى الحدود أبعِد إىل ذلك إطالق يَُجوز ال ولكن بها، ِخربتها وِبُطول
يعِرف ولم امُلطَلق الفرد ُحكم ِنظام عىل إالَّ يتعوَّد لم شعبًا إنَّ يقولوا: ألْن َمثًال للطُّغاة ًة ُحجَّ ذلك ويكون

يعرفها! ولن أبًدا الديمقراطية
الدولة سالمة مع اتفاقها وبرضورة والطقوس الشعائر ملوضوع ُقصوى أهميًة سبينوزا يُعطي 115

ولكن صاموا. أو الناس صىلَّ لو يشءٍ يف الدولة تتأثَّر فلن َمحضة فردية الشعائر أن والحقيقة وأمِنها،
ُمنفصًال هللا يَحُكم ال (٢) الحاكم. بُسلطة إال القانون قوَّة للدين يَصري ال (١) األوالن: املبدءان ُهما األهمَّ
والدولة؛ الدِّين توحيد وبني الدولة ورجال الدين رجال بني التوحيد بني وفرَّق السياسية. لطات السُّ عن
وال رجال، له ليس فالدين … لهم ليست ُسلطة الدين رجال وإعطاء ُسلطتنَي بني خْلَط األول فالتوحيد
املعنى وبهذا املنكر. عن والنهي باملعروف األمر مبدأ تحت الدولة أجهزة عىل كرقابٍة إالَّ ُسلطة يكون
الشعبية، السلطة خالل من هللا كلمة ق وتتحقَّ االجتماعية الدولة سياسة االجتماعية الدين مبادئ ه تُوجِّ
بالترشيع إالَّ بالفعل يتحقق ال اإللهي الترشيع بأن االعرتاف يف هيجل عىل سابًقا سبينوزا يكون وبالتايل
األرض. عىل هللا ملكوت هي الدولة تكون وبذلك الدولة. خالل من إالَّ بالِفعل الدِّين ق يتحقَّ وال األريض،
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فليس الشهوة، لقانون طبًقا إالَّ يعيش ال الطبيعي املوقف يف فاإلنسان السياسية، لطات السُّ
إىل الطبيعة حالة من اإلنسان ينتقل عندما والصواب الخطأ ينشأ صواب، أو خطأ هناك
الحقُّ لهم من مشيئة عن يصُدر الذي القانون قوَّة العدل يأُخذ عندما أي العقل؛ حالة
ذلك بعد يُهمُّ وال السياسية، السلطة أصحاب خالل من إالَّ يحُكم ال هللا أن أي الحكم، يف
هذا ظلَّ هلل هم حقَّ العربانيون فوَّض فعندما النبوي. بالنور أو الفطري بالنور إدراكه
ملوىس ذلك بعد فوَّضوه الذي السيايس هم بحقِّ ألنفسهم احتفظوا ألنهم نظريٍّا التفويض
يأُخذ ولم موىس، خالل من العربانيني هللا حَكم الوقت ذلك من وابتداءً ملًكا. منه وجعلوا
قبل السبت ُمخالفي موىس يُعاِقب فلم السياسية، الترشيعات بعد إالَّ القانون قوَّة الدين
قوة للدين يَُعد لم وكذلك سيايس، قانون إىل امليثاق ل تحوَّ أن بعد بعَده وعاقبَهم امِليثاق
يف وُمشاركتهم السيايس استقاللهم وضياع بابل َسبْي وبعد الدولة انهيار بعد القانون
بالترشيع إالَّ القانون قوَّة إذن الدين يأخذ ال أسياًدا. ال عبيًدا باعتبارهم بابل دولة إدارة
بل للمواطنني، إجباريٍّا سلوًكا الدِّين يُصبح ال السيايس الترشيع عىل ُقَيض فإذا السيايس،
الدين، يأُخذ وال الوقت، ذلك يف موجوًدا يُكن لم الشامل والدين شاملة، عقلية تعاليم يُصِبح
يف الحقُّ لهم من ِبُسلطة إالَّ القانون قوَّة النَّبَوي بالنور أو الفطري بالنُّور ُمدرًكا كان سواء
أو أمريًا ليس هللا ألنَّ وذلك السياسية؛ السلطات خالل من إالَّ البرش يحكم ال فاهلل الحكم،
خالل من إالَّ أوامر إىل ل تتحوَّ وال أيًضا أبدية برضورٍة تتميَّز أبِديَّة حقائقه وألنَّ ًعا، ُمرشِّ

الرشائع. تفسري يف الحقُّ لطات للسُّ يكون وبذلك السياسية، لطات السُّ
تحديد أيًضا يعني فهذا وأمنها، الدولة سالمة مع الشعائر اتفاق هو الثالث األمر أما
الوطن فحبُّ واإلخالص، التقوى أي الداخلية الشعائر دون لها وتفسريها للشعائر الدولة
فال وبالتايل، للِقيَم، الحافظ هو الدولة وجود ولكن العواطف، أنبل من وهو ُمقدَّس، حبٌّ
عليها حاَفظ ما إذا رشعيٍّا ويكون الدولة، سالمة من نال ما إذا رشعيٍّا سلوًكا السلوك يكون
الفرد. مصلحة عىل سابقة الجميع فمصلحة الجار؛ لُحبِّ ا ُمضادٍّ السلوك هذا كان مهما
عىل لذلك. الالزمة اإلجراءات واتخاذ الدولة وأمن العامة املصلحة تحديد يف الحقُّ وللسلطة
هللا فملكوت هللا، طاعة بها تَِجب التي األفعال أي للجار اإلحسان أفعال تحديد إذن السلطة
يف والوحي الفطري النور بني فرق وال واإلحسان، العدل ُممارسة أي هللا رشيعة تطبيق هو
فقط السلطة ألصحاب يكون وال األسمى، القانون هي الرشيعة هذه كانت إذا ذلك معرفة
املصلحة مع ُمتَّفًقا سلوكه كان إذا إالَّ هللا اإلنسان يُطيع ال بل القوانني، تفسري يف الحقُّ
وال بالجماعة، أو آخر بفرٍد اإلرضار للفرد يَجوز ال لذلك السلطات؛ ألوامر وُمطيًعا ة العامَّ
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هي لطة والسُّ ة، العامَّ املصلحة مع ُمتَّفًقا اإلحسان كان إذا إالَّ الجار إىل اإلنسان يُحِسن
عىل لطات السُّ حَكَمت فإذا الدولة. شئون تنظيم عن املسئولة ألنها املصلحة هذه تُحدِّد التي
الجار فحبُّ معه، التعاُمل األفراد عىل ينبغي فال عدوٌّ بأنه الخارج من أو الداخل من فرٍد
حتى الدولة، مصلحة مع الدين اتفاق دائًما يؤكد العربانيني وتاريخ العدو، كراهية يَتبَُعه
الحواريُّون أما الناس،116 لكل باإلحسان أمَرهم َدولتهم وضياع َدهم ترشُّ ورأى املسيح أتى
إياهم.117 املسيح أعطاها التي الُقدرة عىل بناءً بل رعايا، باعتبارهم بالدين وا يُبرشِّ لم فإنهم
هذا ضدَّ َلُدنه من بُمساعدة ووَعَده النبوَّة ِهبَة هللا وهبَُه من إالَّ الطاغية طاعة األفراد عىل

الطاغية.118
السياسية؟ لطة والسُّ الدينية لطة السُّ بني التفرقة ُدعاة يقدِّمها التي الُحَجج ما ولكن
سبينوزا ويَردُّ الدين. شئون لتنظيم العربانيني عند األحبار كعب وجود الُحَجج هذه أهم
يُمكنه وكان السياسية، السلطة صاحب موىس، من الحقَّ هذا أخذوا األحبار بأن ذلك عىل
استمراًرا باعتبارهم لطة السُّ بهذه األحبار احتفظ موىس، موت وبعد منهم، الحق هذا َسْلب
للقيام بعَده أحًدا يُعنيِّ لم موىس أنَّ ِحني يف السياسية لطة للسُّ استمراًرا أي موىس، لُسلطة
األحبار أنَّ صحيح له. كُمساعدين أصحابها يبدو بحيث َمها َقسَّ بل السياسية، لطة بالسُّ
رؤساء نفسه الوقت يف كانوا ولكنهم الثانية، الدولة يف الدين شئون تنظيم يف الحقُّ لهم كان
شئون تنظيم يف الحق للملوك وكان السياسية، لطة بالسُّ يتمتَّعون كانوا إنهم أي األسباط
املعبد؛ يف بأنفسهم الصالة إقامة وهو وحيٍد استثناءٍ مع السواء عىل الدولة وشئون الدين
يدفعون األنبياء كان هللا. ُمخاطبة َرشف لهم ليس وبالتايل هارون، ُساللة من ليسوا ألنهم
التأثري امللوك استطاع حني يف أيديهم يف تكن لم السياسية السلطة ألن التطرُّف إىل الناس

Antihèse املوضوع نقيض واملسيحية خاص، دين ألنها Thèse املوضوع تُعتَرب املعنى بهذا اليهودية 116
املوضوع مركب هو اإلسالم إنَّ الدفاع: أو التقريظ يف رغبٍة أدنى دون يُقال، أن ويُمكن عام. دين ألنها
األمة يف خاصٍّ بوجٍه ق يَتحقَّ ثم جميًعا، للبرش مطروح ميثاق إنه أي مًعا وخاص عام ألنه Synthèse

امليثاق. هذا بعهود تفي التي
الرسول. كصحابة الجديد بالدين ين ُمبرشِّ ُمجرَّد فالحواريُّون للحواريني، ُقدرة أية املسيح يُعِط لم 117

والحواري. النبي عاًرشا: انظر:
عبي الشَّ الزعيم بقيادة العرص ِبلُغة أو النبي بقيادة الطُّغاة ضدَّ للثورة هنا املجال سبينوزا يفتح 118

شعبه. مطالب عن يُعربِّ الذي
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ل التدخُّ يف الحقُّ لهم يكن لم ألنه الدين من العربانيني ملوك ل وتنصَّ بالعقاب. د بالتوعُّ عليهم
ل. التنصُّ هذا يف الشعب وتَِبَعهم فيه،

عىل سبينوزا ويَُردُّ الكهنوت. بمهامِّ الدين رجال قام املسيحية يف أنه الثانية ة والحجَّ
كان بل الدينية، بالشعائر القيام يف الحق أيًضا لهم كان الدولة رجال بأن أيًضا ذلك
الدولة، وأمن الدين لسالمة حافًظا لطتنَي السُّ بني التوحيد كان ذلك. يف وحدهم الحق لهم
الناس.119 نفوس عىل بسيادته وبالتايل الدين شئون عىل يقوم بمن يثُِق بطبيعِتِه فاإلنسان
عند وامللوك األحبار بني حَدث كما والشقاق الِفتَن إىل إذن لطتنَي السُّ بني الفصل يؤدِّي
إذ السلطة؛ عىل االستيالء يَودُّ فإنه ينية الدِّ ُسلطته الحاكم سْلب يُريد ومن العربانيني،
بمساوئ شاهد والتاريخ الدينية، ُسلطته منه ُسِلبَت لو سياسية ُسلطة للحاِكم يَبقى ال
إخضاع حاول الدين شئون عىل اقترصَدوُره عندما روما بابا َمثَل يكفي وأرضاره. الكهنوت
ُسلطة من التقليل األباطرة من حاول من وكلُّ السلطة، منهم انتَزَع حتى لُسلطانه األباطرة
األباطرة يَستِطْعُه لم ما بأقالمهم أنفسهم الدين رجال استطاع ولكن ُسلطانًا. زاَدُه البابا

بسيوفهم.
رجال خرج إذا أيًضا العمل وما الدين؟ عىل السلطة أصحاب خرج إذا العمل ما ولكن
تَمتدُّ حدٍّ أيِّ إىل ذلك بعد يُهمُّ ال الدين عىل السلطة أصحاب خرج إذا الدين؟ عىل الدين
وتَعُظم الدولة، أمور يف أو الدين أمور يف سواء الكوارث، إىل خروجهم يؤدي إذ سلطتهم؛
الدولة ُسلطة وترُفض اإللهي القانون عىل حارسًة نفسها تنصيب الرعية أراَدت إذا الكارثة
إىل بهم يُؤدِّي امللوك عزل أنَّ عىل العربانيني تاريخ ويُربهن الدين. أمور يف واختصاصها
لطة السُّ ألصحاب يُعَهد أن يِجب مًعا والدولة الدين مصلحة عىل حرًصا لذلك رْفضاإليمان؛

عليه.120 وامُلحافظة وتفسريه الدين شئون تنظيم

رجال طاعة وبأن امُلثىل، بصورته ق يتحقَّ لم ذلك أنَّ األديان تاريخ يف التاريخية التجارب أثبتَت 119
ُسلطانهم الدين رجال استغلَّ ما فكثريًا للسلوك، األمثل الطريق دائًما يكون ال الغربي التاريخ يف الدين

الخاصة. وأهوائهم الشخصية مصالحهم أجل من النفوس عىل
ُسلطة اختصاص من وليس الدولة، اختصاص من َمدنيٍّا أمًرا الدين يجعل أن هنا سبينوزا يُريد 120

فهناك ثَمَّ ومن بينهما، والرصاع لطة السُّ ازدواجية يف الوقوع خطر لتفادي الدين رجال ُسلطة هي أخرى
خرج فإذا السواء. عىل واملدنية الرشعية املحاكم بمهام تقوم التي املدنية املحاكم هي واحدة َمحاِكم

الرعية. مصلحة عىل للُمحافظة ل التدخُّ الدولة حقِّ من كان الدين عىل الدين رجال
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املسيحية ألن وذلك املسيحيون؛ فيه اختلف العربانيون عليه أجمع الذي املبدأ هذا ولكن
وتعوَّدوا القائمة، السياسية لطة للسُّ امُلناوئون الرعايا لها دعا بل امللوك لها يدُْع لم نشأتها يف
أْخذ دون املراسيم وإصدار القرارات وأْخذ الدين شئون لتنظيم ة خاصَّ كنائس يف االجتماع
نرش يف الدين رجال استمرَّ الدولة يف االنتشار يف الدين أَخذَ أن وبعد القائمة. السلطة رأي
هلل. ُممثِّلني أي للكنيسة رؤساء بهم االعرتاف السهل من كان لذلك األوىل؛ بطُرِقهم الدعوة
الزَّواج تحريم أهمها الدين شئون يف ل التدخُّ من امللوك ملنع اإلجراءات بعض اتُِّخذت وقد
اإليمان وحقائق العقيدة لتفسري الالهوتي الفيلسوف وجود ورضورة الدين، رجال عىل
نَْفَع ال التي الت التأمُّ هذه إىل النفاذ عىل القادر فهو الشك، َموِضع الفلسفة تضعها التي

منها.121
لطتنَي، السُّ صاحب موىسهو وكان مًعا، والكنيسة الدولة نشأت فقد العربانيني عند أما
العربانيون وكان موىس، من هيبًة أقلَّ كانوا أنهم مع نفسه الحقُّ أيًضا األسباط لرؤساء وكان
شئون بتنظيم يقومون امللوك وكان السواء، عىل املدِنيِّني امُلوظَّفني أو األحبار يستشريون
املعبد، بناء يف داود رشع فقد موىس، بها يقوم كان التي نفسها بالدرجة يُكن لم وإن الدين،
إن أي الدينية؛ الطوائف ورؤساء ام والُخدَّ واملوسيقيني والُحرَّاس والقضاة امُلنِشدين واختار
يف ملوىس، كان كما الحق، للملوك يكن لم ولكن امللك. اختصاصات من كانت الدين شئون
لألنبياء كان ذلك، ُمقابل ويف امُلتنبِّئني. وُمحاكمة ُمبارشة هللا وُمخاطبة األحبار كعب اختيار
يف الحقُّ لهم يُكن لم ولكن السابق، امللك قاتيل عن والعفو الجديد امللك اختيار يف الحقُّ
النبيِّ باستثناء القوانني خالفوا ما إذا ِضدَّهم إجراء أي اتِّخاذ أو للُمحاكمة امللوك تقديم
الدين، شئون تنظيم يف الحقَّ الحالية السلطة ألصحاب فإنَّ لذلك، بالَعون؛ هللا وعده الذي
أو الدين تعاليم عىل شيئًا يزيدوا أالَّ برشط الرهبنة، عيشة يعيشون ال أنهم من بالرغم

انتهى. قد األنبياء عرص أنَّ ًة خاصَّ العلمية، باملعارف يَخِلطوها

األوىل املسيحية الجماعة من كُمحاولة املسييحة يف الرهبنة نظام نشأة كيفية هنا سبينوزا يبني 121

رسمي ديٍن إىل تحوُّلها بعد أم رسيًَّة ِفَرًقا كانت عندما املسيحية نشأة يف سواء الدولة، وجه يف الوقوف
املسيحية. يف راهٍب أول هو امليالدي الرابع القرن يف املرصي أنطونيوس القديس أنَّ واملعروف للدولة.
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حرَّة122 دولٍة يف ُحرٌّ ُمواطن عرش: سابع

أخطار، أيَة الحكومات واَجَهت َلما األلسنة ه تُوجَّ كما األذهان توجيه السهل من كان لو
عىل لطة السُّ ولقاَمت ُحكًما، أصدر أو أحد فكَّر وَلما الُحكام، يَهوى كما الرعية ولسارت
فْرضاآلراء تُحاول عندما املواطنني حقوق وُسِلبت القوانني، ُحرمة وانتُِهكت والُعنف القهر
أن يف ُحرٌّ فرٍد كلَّ أنَّ والحقيقة باطلة. أنها عىل رفضها أو نصيحة أنها عىل وَقبولها عليهم
لبعض يحُدث قد الحق. هذا عن اختياره بمحض يتنازل وال يشاء، ما يعتقد أن ويف يُفكر
أفكار عىل أفكارهم لون يُفضِّ بأنهم يوًما سيشعرون ولكنهم غريهم، أفكار تَبنِّي األفراد
ذلك ولكن ُمخادعة، دون ألفكاره الشعب استمالَة استطاع موىس أنَّ أيًضا وصحيح الغري،
فإذا له، امُلعارضة التفسريات من يَسَلْم لم نفسه موىس أن عن فضًال إلهية بصفٍة له تَمَّ قد
أي ديمقراطي نظام يف َقبولها فيُمكن فكيف امللكي النظام يف َمقبولة األذهان عبودية كانت
تفسرٍي ومن الشعب عىل حقٍّ من لطة للسُّ كان ومهما للشعب؟ فيه لطة السُّ تكون نظام يف
صحيح يُريد. بما يَشُعر أن يف أو ُحكمه إصدار يف ه َحقَّ تمنعه أن تستطيع ال فإنها للقوانني
األقىص الحدَّ هنا نبحث ال ولكنَّنا لها، عدوٍّا نظرها وجهة يعتِنق ال من تَعتِرب السلطة أن
الُحكم يستطيع أنه أيًضا صحيح له. منها واألصلح السلوك أنواع أفضل بل الحاكم، لُسلطة
عىل َخَطٌر القهر أسلوب إن للعقل. ُمعارًضا ُحكُمه يكون ولكن األسباب، ألتَفِه باإلعدام
الحرية يف ِه حقِّ عن يتنازل من فكلُّ ُقدرتها. بِمقدار السلطة حقُّ يكون لذلك نفسها؛ الدولة
كما التفكري عىل القومي املجلس أعضاء لطة السُّ تُجِرب عندما الكارثة وتقع نفسه، سيد يظلُّ
عندما والعنف القهر عىل السلطة تقوم طويًال. مَت الصَّ يستطيع ال الشعب ولكن تشاء،
سلََّمت ما إذا منها بالنيل وتَشُعر آراءها، عليهم وتفرض التفكري حرية املواطنني تَسلُب

والعمل. القول ِبُحرية للمواطنني
لنرَي الشعب إخضاع أو القهر أو السيادة ليس سيايس نظاٍم إقامة من الغَرض إن
الحقِّ عىل امُلحافظة أي سالم، يف فرٍد كلُّ يعيش بحيث الخوف من التحرُّر بل واحد، فرٍد

بنفٍس واحدة جلسٍة يف ُكِتب قد فكأنَُّه الرسالة فصول أحسَن األخري، الفصل وهو الفصل، هذا يُعتَرب 122
التنوير فالسفة أسلوبه يف ويُشِبُه واحد، آٍن يف وكأديٍب كُمفكِّر سبينوزا أسلوب يَتَِّضح وفيه واحد، طويٍل

أدباء. أو فالسفة يكونوا أن قبَل أوًال ُكتَّابًا كانوا الذين
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إىل البرش تحويل سيايس نظام أيِّ من الغَرض ليس السلوك، ويف الحياة يف الطبيعي
امُلجتَمع يف التنظيم غَرض إنَّ أي والبَدن، الذِّهن سالمة عىل الحصول بل آالت، أو حيواناٍت

الُحرِّية. هو
وملَّا واحد. فرٍد من أو األفراد بعض من أو الجماعة عن إما املجتمع، يف السلطة وتنشأ
يف ُحريَّته عن يتناَزَل أن دون ُه حقَّ الُعليا للسلطة فوَّض فإنه الخاص ُحكمه فرٍد لكل كان
يكون أن ودون والخداع، الِحيلة عىل ال العقل عىل االعتماد برشط األحكام وإصدار التفكري
ا عمَّ يُعِرب أن يَستطيع النحو، هذا عىل ُمتمرًِّدا؛ كان وإالَّ والكراهية الحقد ذلك عىل دافعه
لطة السُّ إجراءات يقبل أن وعليه الداخيل، وأمنها الدولة سالمة يمسَّ أن دون فيه يُفكر
فالسلطة املقدسة، بالِقيَم إيمانه ذلك يف يدفعه الشخصية، آلرائه ُمعارضة كانت ولو حتى
والقرارات اآلخرين بُحرِّية تُسلِّم عندما االعتدال حدِّ إىل وتَِصل العدالة، عىل القائمة هي
األعضاء. بعض ُمعاَرضة من الرغم عىل باإلجماع ة العامَّ الجمعية عن تَصُدر تأُخذها التي
فوَّض الذي العقد بفسخ تُهدِّد التي اآلراء إنها الدولة؟ كيان تُهدِّد التي اآلراء ما ولكن
ال التي اآلراء أما وعمًال. قوًال الفوضوية اآلراء ِمثل الُعليا، لطة للسُّ هم حقَّ امُلواطنون به
ب ُمتعصِّ ها يرتأسَّ دولٍة يف إالَّ ُجرًما تُعتَرب فال الدولة سالمة تُهدِّد ِفعلية نتيجٌة عليها يرتتَّب
الفكر، لُحرية طبًقا ِنيٍَّة ُسوء عن تَصُدر التي اآلراء بعض وهناك الناس. إرهاب يُريد أحمُق
النُّظم أفضل للجار. اإلحسان رأسها وعىل األعمال، هو لطات للسُّ اإلخالص ِمقياس ولكن
بهذه قبل من اإليمان له اعرتف وقد التفكري، بُحرِّية للفرد تسمح التي هي السياسية
ا ممَّ بكثرٍي أقلُّ امَلتاِعب هذه ولكن للسلطات، امَلتاِعب بعض الحرية هذه تُسبِّب قد الُحرِّية.
يأٌس القوانني سيطرة تحت كلها اإلنسانية َوْضع وإن الحرية. هذه املواطنون ُسِلب لو
منعه، الصعب من كان إذا الُحرِّ بالنشاط السماح األفضل ومن لها. إصالح ال العيوب ِمن

عليها. القضاء يُمكن ال التي االنفعاالت وهناك
لطة السُّ فَرَضت أن حَدث فلو والفنون، العلوم م لتقدُّ األسايس العاِمل هي الحرية إنَّ
وبذلك ألفكارها، ُمطابقة أفكارهم تجعل أن تستطيع لن فإنَّها أفكارها، املواطنني عىل
الخداع ويسود النِّية، ُحسن ويضيع يعملون، ال ما ويقولون النِّفاق، إىل املواطنون ينتهي
باطنهم إىل التجئوا وكلَّما السقوط، زاد الحرية منهم ُسِلبت ُكلَّما السقوط. ويعمُّ وامُلحاباة،
القالقل وأثاروا علنًا، العداء السلطة وناَصبوا الكيل بهم فاَض ُحرِّيتهم، عىل فيه ليعثروا
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يف ال الخري ُدعاة إثارة يف السبب هو القانون ويكون اإلنسانية، الطبيعة هي فهذه والفتن.
األحرار يرُفضها التي الدولة د يُهدِّ خَطر أعظم القانون تطبيق ويكون الظاملني، ِجماح كبِْح
من نشأت وكم فيه، هي ا عمَّ الرتاُجع حينئٍذ لطة السُّ عىل ويصُعب االنتهازيُّون، ويَتملَّقها
تهدئة إىل تهدف القوانني إن الفكر. لحرية حدٍّ وْضع أرادت السلطة ألن والطوائف الِفَرق
لها تُوَضع أن من الجماهري عواطف تُراعى أن إذن األْجَدُر أليس إثارتها. إىل ال املشاعر
الُجبن، يعرفون ال ألنهم الدولة أعداء املواطنون يُصبح الدولة هذه مثل يف عاجزة؟ قوانني
العفو، يَطلُبون وال املوت، املواطنون يرَهُب فال لطات، بالسُّ العار ويلَحُق الشهداء، ويسُقط
ِحني يف املواطنني بعض يَتبَُعهم الحرية، شهداء ويكونون رشيفة، لغايٍة الشهادة ويَقبَلون

دين. للجالَّ اآلخر البعض ق يُصفِّ
أفضل يف ها حقَّ السلطات تُمارس وأن النية ُحسن للمواطنني نُعيد أن أَرْدنا إذا أما
املتاِعب، فتقلُّ الحكم، ويف التفكري يف املواطنني ِبُحرِّية التسليم عليها يِجب امُلمِكنة الظروف
فرٍد كلُّ يعمل ففيها إليها، النُُّظم أقَرُب هي والديمقراطية اإلنسانية، للطبيعة أقَرُب وذلك
الُعظمى الغالبية فكرة تحظى وفيها واحد، قالٍب يف وِفكره عمَله يَُصبَّ أن دون ويفكر
ولو ذلك، إىل الظروف دعت لو امُلستقبل يف إلغائها بحقِّ االحتفاظ مع الجميع بُموافقة
وهيبتِها، لطة السُّ عىل خطٍر أي املواطنني ُحرية إذن تُمثِّل ال منها. أصلح فكرة هناك ُوِجدت
لطة السُّ أصحاب ق ويُصفِّ للشهادة الدعوة وظهَرِت الشهداء سَقَط الحرية هذه ُسِلبت فإذا
أرْدنا إذا لذلك، ذلك؛ بعد لطة السُّ باغتصاب يقومون الذين لها قون وامُلصفِّ وأنصارها،
يِجب كما واإلحسان، العدل ُممارسة عىل الدين يقتِرص أن يِجب الدولة سالمة عىل امُلحافظة
تَسلُبهم أن دون نيا والدُّ الدِّين شئون يف املواطنني أعمال توجيه عىل لطة السُّ عَمل يقتِرص أن
الدستور ن تُكوِّ ِستٍَّة مبادئ يف ُكلَّه ذلك سبينوزا ص ويُلخِّ والتعبري. التفكري يف ُحرِّيتهم

وهي: الشامل

والتعبري. التفكري ُحرِّية الناس سْلب يستحيل (١)
ها. حقَّ أو لطة السُّ َهيبة الفردية بالحرية االعرتاف يُهدِّد ال (٢)

الدولة. سالمة عىل خطٍر أيَّ الفردية بالحرية التَّمتُّع يُمثِّل ال (٣)
باألديان. اإليمان الُحرِّية د تُهدِّ ال (٤)
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النظرية. األمور تنظيم عن الصادرة القوانني تعجُز (٥)
لطة السُّ حقِّ وعىل اإليمان وعىل الم السَّ عىل للُمحافظة الفردية الُحرِّية رضورة (٦)

الُعليا.123

تُمثِّل ال التفلُسف ُحرية أن عىل الربهنة تَتمُّ «وفيها رسالته من سبينوزا ينتهي وهنا
السالم َضياع إىل يُؤدِّي عليها القضاء إنَّ بل الدول، يف السالم عىل أو التقوى عىل خطًرا

ذاتها.» والتقوى

النظر عرش: ثاني انظر: الشامل. الدين د تُحدِّ التي السبعة املبادئ يف سبينوزا موقف تلخيص يُمكن 123
وهو الديمقراطي، النظام عليها يقوم التي هذه الستة املبادئ ويف الالهوتي، ِفكره ُخالصة وهو والعمل

السيايس. ِفكره خالصة
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الالهوتوالسياسة1 يف رسالة

لسبينوزا الكاملة امُلؤلَّفات يف حديثًا صدَرْت األوىل فرنسيَّتنَي، ترَجَمتنَي عىل ترجمتنا يف اعتَمْدنا 1

فرنسيس مادلني اثنان: والسياسة الالهوت يف رسالة برتجمة وقام ١٩٥٤ سنة Pléiade طبعة بباريس
الفصل حتى عرش الثالث الفصل من ثُمَّ األول والفصل امُلقدِّمة برتجمة قامت التي Madeleine Francis
الفصل برتجمة قام الذي Robert Misrahi مزراحي وروبري الرسالة، يف السيايس الجانب أي العرشين؛
الرتجمة هذه به تمتاز ما أهم الرسالة. يف الالهوتي الجانب أي عرش؛ الثاني الفصل حتى الثاني
إليها وسنُشري األصيل، النصِّ يف املوجودة غري والعبارات األلفاظ بعض تزيد ولكنها املعنى تُفيد أنها
املؤلفات من الثاني الجزء يف ظهَرْت التي القديمة الرتجمة فهي الثانية، الرتجمة أما .FM بالعالمة
وهي Appuhn أبون بها قام والتي ١٩٢٨ سنة باريس يف Garnier جارنييه عند لسبينوزا الكاملة
األصيل النصِّ عن زيادات أيَِّة دون ة قَّ والدِّ األدبي األسلوب وجمال بالوضوح تمتاز رائعة أدبية ترجمة
كما ترجمته يف بأكملها أجزاء منها وأورد ترجمته يف كثريًا عليها اعتمد قد ِمزراحي روبري أنَّ حتى
إليها وسنشري .(Spinoza: Oeuvres complétes, p. 658, Note Marginale) بذلك هو يَعِرتف
املؤلَّفات يف Emile Saiset سيزيه إميل بها قام ثالثة فرنسية ترجمة عىل راجعنا وكذلك .Ap بالعالمة
الثاني الجزء الرسالة وتكون Chrpentier شاربنتييه عند ١٨٧٢ سنة باريس يف صدرت التي الكاملة
وقد ،R.H.M. Elwes إلويس بها قام رابعة إنكليزية ترجمة عىل علينا غلق ما راَجْعنا وكذلك منها،
بني التوفيق أساًسا حاَوْلنا أنَّنا إالَّ تاريخ). بدون Ronteledge) روتلدج عند ونيويورك لندن يف صدرت
نُراِجع لم ألنَّنا األسف؛ غاية ونأسف الوضوح، الثانية ومن الدقة األوىل من فأخذْنا األولينَي الرتجمتنَي
العامة امُلتَِّحدة العربية الجمهورية مكتبات يف عليه العثور نَستِطع لم الذي الالتيني النص عىل ترجمتنا
األلفاظ عىل للُمرتِجمني والتعليقات الرشوح ُمعَظم عىل اعتمادنا النْقص هذا من ف خفَّ وقد الخاصة. أو
الكتاب عىل املقدسة الُكتُب آليات ترجماتنا يف اعتمْدنا وقد الالتينية. اللغة يف األصلية وامُلصطلحات
بعض يف وركيكة حرفية ترجمة أنها ولو الكاثوليكية) (املطبعة ١٩٦٠ سنة بريوت يف صدر الذي امُلقدَّس
كلمة FM ترجمة أضافت العنوان، Tractatus théologico-politicus برتجمة يتعلق وفيما األحيان.
Gabriel de جلني سانت دي جابربيل بها قام التي األوىل الفرنسية الرتجمة يف الحال هو (كما «سلطات»
Imperium كلمة فيها أظهر التي Grotus جروسيوس برسالة وأسوة (١٦٢٠–١٦٧٨) Saint-Glen
بالفعل سبينوزا إليه يَرمي ما اإلضافة هذه وتوضح والسياسية» الالهوتية السلطات يف «رسالة فأصبحت
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الدولة3 سالمة عىل أو التقوى2 عىل خطًرا تُمثِّل ال التفلُسف ُحرية أنَّ عىل الربهنة تتمُّ وفيها
واحد. آٍن يف ذاتها التقوى وعىل الدولة سالمة عىل قضاء عليها القضاء يف إنَّ بل

والسلطات الدين رجال يف امُلمثَّلة الالهوتية السلطات بني لة الصِّ تحديد وهو الرسالة هذه كتابة من
التقليدية املشكلة وهي والدولة، الدين بني لة الصِّ تحديد باختصار أو الدولة، رجال يف امُلمثَّلة السياسية
Le pouvoir spiritual الروحية السلطة بني لة الصِّ باسم املسيحية يف خاصًة الدِّيني التفكري يف املعروفة
Tractatus األصيل للعنوان الحرفية الرتجمة لنا فضَّ ولكنَّنا .Le pouvoir temporal الزمنية والسلطة
بالرغم لطات، السُّ لفظ إضافة ألنَّ األخرى؛ الثالث الرتجمات يف الحال هو كما ،théologico-politicus
الدين ِصلة يف نظرية مشكلة من املشكلة دراسة ل يُحوِّ قد دراسته، سبينوزا يُريد ما ح يُوضِّ أنه من
عند معروضة زالت ما امُلشكلة إن الدولة. وهذه الدين هذا بني لة الصِّ يف عملية ُمشكلة إىل بالدولة
من أمثلٍة من يُعطيه ا ِممَّ بالرغم الدول ولجميع األديان لجميع العام النظري املستوى عىل سبينوزا

املسيحية. تاريخ من أو العربانيني تاريخ

والتي عادًة عليها امُلتعاَرف الرتجمة وهي Piété والفرنيس Pietas الالتيني للفظ ترجمة «التقوى» 2

الدينية الَحِميَّة أو اإليمان أي Ferveur كلمة استعمال ومزراحي فرنسيس ترجمة ل وتُفضِّ أبون. يَتَِّبعها
سبينوزا إليه قصد الذي املعنى يُفيد «التقوى» العربي اللفظ أن رأينا ويف املقدسة. بالواجبات القيام أو
الباطنة الحياة أيًضا يعني كما ِديني، اعتقاد ُممارسة أو األخالقية لديه يعني الذي Pietas لفظ من تماًما
هي فالتقوى الرُّوحي، الُخلقي املعنى بهذا التقوى لفظ املسلمني ُصوفيَّة استعمل وقد الروحي. والُحبَّ
ص٥٢). التقوى، باب القشريية، (الرسالة عقوبته، من هللا بطاعة التَّحرُّز هو واالتقاء الخريات» «جماع
فرنسيس ترجمة أما .Etat بلفظ أبون ترجمها والتي Republica الالتيني للفظ ترجمة «الدولة» 3

األحيان بعض ويف العامة» «الجماعة أي La Communauté publique لفظتي ففضلت ومزراحي
لفظ وهو Imperium عىل الدولة لفظ وقرصت السياسية» «الجماعة أي La Communauté politique
إىل منه االجتماعي ر التَّصوُّ إىل أقَرُب هو للدولة سبينوزا تَصوُّر أن ومع السلطة. معنى أيًضا يُفيد
إىل أو فرٍد إىل هم حقِّ تفويض عىل بينهم عقٍد بإبرام أعضاؤها قام جماعة إنها أي السيايس ر التصوُّ
لفظ استعمال ْلنا فضَّ أنَّنا إالَّ — االجتماعي للعقد ذلك بعد و روسُّ ر تَصوُّ وهو — األفراد من مجموعة
رضورة أو إلهيٍّا ا حقٍّ تكون أن دون االجتماعي العقد هذا عىل الناشئة الُعليا لطة للسُّ ُممثِّلة «دولة»

هيجل. عند الدولة ر تَصوُّ يف الحال هو كما تاريخية
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ُروحه.4 من آتانا بأنه فينا وهو فيه نَثبُت أنَّنا نعلم وبهذا

(١٣ :٤ األوىل، الرسالة (يوحنا،

فهو الدينية، الطوائف جميع بني التوفيق إىل يُوحنا من النصِّ بهذا رسالته بَْدء من سبينوزا يَرمي 4

كما الباطنة، النفس يف امُلبارش هللا حضور عىل بداللته امُلؤلِّف نوايا عىل روما وأتباع كالفن أنصار يُطمنئ
«نماذج كتابنا يف ألوغسطني امُلعلم مُلحاورة ترجَمتَنا (انظر اإلرشاقية نظريَّتِه يف قبل من أوغسطني قال
قلوب النصُّ يلمس وكذلك ،(١٩٦٩ سنة اإلسكندرية للجامعيِّني، النرش دار العرصالوسيط»، فلسفة يف
جماعات يف هللا حضور وعىل الالمرئية الكنيسة وجود عىل لهم ويُربِهن اإلرشاق وُدعاة األحرار املسيحيني
كتاب يف عليه الربهنة ت تمَّ الذي الالنهائي الجوهر وجود إىل ُصوفية بلمحٍة أخريًا النصُّ ويُشري العبادة.

«األخالق».
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لهم مؤاتيًا الحظُّ كان أو مرسومة، لُخطٍَّة وفًقا حياتهم شئون تنظيم الناس استطاع لو
من يبلُغ مأزٍق يف وَقعوا وقد نراهم ما كثريًا ولكنَّنا للُخرافة، فريسًة وَقعوا َلما الدوام، عىل
والرجاء الخوف بني هوادٍة بال يتقلَّبون كانوا ا وَلمَّ خالًصا. منه يستطيعون ال ا حدٍّ الحَرج
إىل امَليل أشدَّ دائًما يميلون فإنهم القدر، يَجلبُها التي الزائلة النِّعم عىل الشديد لِحرصهم
ذاك، أو الجانب هذا إىل دافع أقلُّ حرَّكهم يشءٍ يف الشكُّ ساَوَرهم فإذا الساذج، التصديق
فريَكبُهم بالنفس الثقة لحظات يف ا أمَّ الرجاء. أو الخوف لهم الدافع يكون عندما سيما وال
يُطبِّقونه ال الناس ُمعظم كان وإن — أظن فيما — أحد يجهله ال أمر وهذا والغرور، الزَّْهو
أقلهم حتى ُمعظَمهم، أنَّ لحَظ إالَّ الناس بني عاش واحد شخٌص يُوَجد وال أنفسهم، عىل
ا أمَّ إهانة، يُعدُّ لهم النُّصح توجيه ُمجرَّد إن حتى حكمة، الرَّخاء أيام يف يُفيضون ِخربة،
من يَلتِمسونه وهم النُّصح يطلبون ن ِممَّ يعرفون ال إذ يشء كلُّ فيتغريَّ الشدَّة وقت يف
أخرى، ناحية ومن وزيًفا، وتناُقًضا بُطالنًا النصائح بأشدِّ ويعملون يُصادفهم، من كلِّ
أثارت إذا مثًال، الخوف حالة ففي الرجاء. أو الخوف فيهم لتُثري شأنًا الدوافع أقلُّ تكفي
ُمؤلِمة؛ أو سارَّة لنتيجٍة عالمة فيها يََرون فإنهم ُمؤلِمة أو سارَّة ذكرى ما حادثة فيهم
مئات كذَّبته قد التجربة أنَّ مع يِّئ السَّ أو الَحَسن الفأل عن يتحدَّثون فإنهم السبب ولهذا
الخوارق1 إحدى شهدوا أنهم يظنُّون فإنهم دهشتَهم مألوف غري منظٌر أثار وإذا املرَّات،

ُمشابهة ألفاظ ثالثة إيجاد أيًضا حاَوْلنا وقد نفسه، اليشء عىل للداللة ألفاظ ثالثة سبينوزا يستعمل 1

.Miracle معجزة ،Signe آية ،Prodige خارقة هي: العربية، اللغة يف
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إذا التقوى عن ابتعدوا أنهم ويظنُّون األعظم، اإلله عن أو اآللهة غَضب عن تكشف التي
الدين، حقيقة يعرفون وال بالُخرافة يؤمنون ألنهم والنذور؛ بالقرابني وقوعها يتجنَّبوا لم
شائعة الخوارق ويَرون الطبيعة بها ون يُفرسِّ الُخرافية القصص من عدًدا يختِلقون وهكذا
اقتناًعا الناس أشدُّ يكون الظروف هذه ِمثل يف يهذون. كما تَهذي الطبيعة وكأن فيها،
الخَطر وقت يف كانوا وملَّا الزائلة، النِّعم عىل الحصول يف رغبًة أكثر هم الُخرافات هذه بِمثل
تفعل كما ودموعهم بصلواتهم اإللهي الَعون يَطلُبون فإنهم عونًا، أنفسهم من يجدون ال
عىل للحصول يقينية وسيلة إىل إرشادهم عن عاجز (ألنه أعمى، العقل أنَّ ويُعلنون النساء
ذلك ُمقابل يف وهم غرور، اإلنسانية الحكمة أن ويرون إليها) يَتوقون التي الزائلة النعم
يبتِعد هللا أنَّ ويظنون بل إلهيَّة، إجاباٍت صبيانية بالهٍة وكلَّ واألحالم الخيال هذَيان يَُعدُّون
امُلستأنَسة الحيوانات أحشاء يف بل البرش، أرواح يف أوامره يُودِع ال هللا وأن الُحَكماء، عن
وهكذا إلهية،2 بروح أو بالغريزة إيَّاها يُبلِّغوننا الذين هم والطيور واملجانني البَُلهاء أن أو
ويف الُخرافة وجود يف السبب هو إذن فالخوف البرش! الخوف يدفع البََله من حدٍّ أيِّ إىل نرى
فسوف قبل من ُقلتُه ما تؤيد ُمحدَّدة أمثلًة أحٌد ِمنِّي طَلَب ما فإذا وتقويتها، عليها اإلبقاء
إالَّ للُخرافة واالستسالم العرَّافني استشارة يف اإلسكندر يبدأ فلم اإلسكندر، مثل له أذكر
كوريتوس، كيونتوس (انظر: سوس أبواب عىل وهو مصريه عىل يخاف أصبح أن بعد
حتى العرَّافني نات تكهُّ إىل يلتجئ لم داريوس عىل انترص أن وبعد 3،(٤ الخامس، الكتاب
عن وعَجَز السكيثون وناَوَشه البكرتيون تَرَكه إذ شديد، جَزع فيه انتابه الذي اليوم أتى
كوريتوس كوينتوس عبارات هي (وهذه للُخرافة» فريسًة «فعاد بجراحه ُمتأثًِّرا الحركة
أرستاندر من وطلب اإلنسانية، الرُّوح ينتاب الذي الَوْهم «هذا ،(٧ السابع، الكتاب نفسها،
امُلستقبل.» يف الحوادث بمجرى يَتنبَّأ كي القرابني يُقدِّم أن تصديقه، َموِضع كان الذي
الَخوف دام ما للُخرافات الناس استسالم وهو نفسه، اليشء هذا ح تُوضِّ كثرية أمثلة وهناك
لنفٍس خيالية َمتاهاٍت وإىل أشباٍح إىل وراءها طائل ال التي بعبادتهم هون ويتوجَّ يَنتابُهم،

أحشاء فحص بعد امُلستقبل بقراءة وذلك Aruspices الكهنة بها يقوم كان التي الرُّومان عادة هي 2

العرَّافني إىل تُشري التي Gazerin الكلدانية الكلمة لرتجمة السابق اللفظ جريوم استعمل وقد الضحايا،
.(٤ :٤ ،٢٧ :٢) (دانيال)، البابليِّني

حياة عن كتابًا وألَّف األول، القرن يف عاش ُروماني خ ُمؤرِّ وهو Qunitus Curtius الالتيني االسم 3
رومانسية. ِصيغة ذا اإلسكندر
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يف إالَّ امللوك يَخَشُهم ولم الجمهور إىل يمتدَّ لم العرافني ُسلطان فإنَّ وأخريًا، خائفة. حزينة
الناس يعرفها التي االعتبارات هذه يف أُطيل لن ولكنِّي الدولة، بها تمرُّ التي الظروف أسوأ

جميًعا.
البعض يدَّعي كما سببها وليس قبل، من قررنا كما الُخرافة سبب الخوف كان وملَّا
يميلون الناس كلَّ أن نلَحُظ فإننا البرش، أذهان يف موجودة األلوهية من غامضة فكرة
يف شأنها حد، أقىص إىل وُمتقلِّبة ة ُمتغريِّ تكون أن بُدَّ ال أنها نلحظ كما بطبيعتهم، إليها
تعتمد ال الُخرافة أنَّ أخريًا ونلَحُظ الشديد. الجنون ودوافع النفس أوهام ُمعظم شأن ذلك
االنفعال عىل تقوم بل العقل عىل تقوم ال ألنها والخداع؛ والغضب والحقد التمنِّي عىل إال
أنواع جميع إىل بسهولة الناس استسلَم فكلَّما ذلك وعىل كلها؛ االنفعاالت أقوى وعىل وحَده
دائًما أشقياء الناس ة عامَّ كان ا وَلمَّ منها. بواحدة الدائم ك التمسُّ عليهم صُعب الُخرافات
جديدة بأوهاٍم إالَّ لشقائهم تخفيًفا يجدون وال دائمة، رضاءٍ حالة إىل أبًدا يَِصلون ال فإنهم
وحروب عديدة اضطراباٍت يف سببًا التقلُّب هذا كان وقد بعد، تخدعهم لم ألنها بها يَسعدون
الرابع، (الكتاب أيًضا ٍة بدقَّ كوريتوس كوينتوس لحظ وكما سبََق ا ِممَّ إذن يَتَِّضح بِشعة.
السهل من كان ولذلك ة.» العامَّ لُحكم فاِعليًَّة الوسائل أكثر هي «الُخرافة أنَّ العارش) الفصل
كراهيَّتِهم إىل أخرى تارًة ودْفِعهم آِلهة كأنهم امللوك عبادة إىل تارًة ة العامَّ دْفع الدِّين باسم
العناية، هت اتجَّ الرشِّ لهذا وتجنُّبًا البرشي. الجنس عىل ُكربى ة طامَّ وكأنهم وُمعاملِتهم
من تزيد التي واملراسم بالشعائر — باطًال أو كان ا حقٍّ — الدين تجميل إىل شديد، بِحرٍص
بقدر مكاٍن أيِّ يف اإلجراءات هذه تنَجْح (ولم املؤمنني. بني دائًما احرتاًما له وتضمن أهميته
السابقة األحكام تطغى وحيث كفًرا اليسرية امُلناقشة تُعدُّ حيث امُلسلمني، عند نَجَحت ما
شكٍّ ُمجرَّد يُبدي أن أو برأٍي يُديل أن السليم للعقل يُمكن ال وحيث الصحيح، الُحكم عىل

بسيط).4

وكانت أوروبا، ورشق البلقان جزيرة ِلِشبه باستعمارهم وللدِّين ألنفسهم سيئة صورًة األتراك أعطى 4
يقِرتب والذي ية الِحسِّ اللَّذات وراء يسعى الذي الجاهل ب امُلتعصِّ صورَة األوروبيني أذهان يف صورتهم

لهم: خصاٍل ثالَث سبينوزا ويُعطينا الوثنية. من ِدينُه
كفًرا. الدين يف صحيح نظٍر أيِّ واعتبار الفكر ُحريَّة عىل القضاء (١)

واألوهام. الُخرافات سيادة وبالتايل فكرهم عىل السابقة األحكام سيادة (٢)
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اسم وإضفاء الناس ِخداع هو الحيوية ومصلحته امَلَلكي النظام يف الكبري َّ الرسِّ إنَّ
وكأنَّ عبوديتهم، أجل من يُناضلون بحيث عليهم، السيطرة به تَتمُّ الذي الَخوف عىل الدين
بأنفسهم يُلِحقون أنهم ال — الَرشف مراِتب أسمى ينالون أنهم ويعتقدون خالَصهم، فيها
العكس وعىل واحد. فرٍد لغرور إرضاءً بحياتهم ون ويُضحُّ دماءهم يُريقون عندما — العار
من أَرشَّ شيئًا عاِتقنا عىل نأُخذ أن أو ر نتصوَّ أن حرَّة جمهورية يف يُمكننا فال ذلك من
أن أو السابقة األحكام عىل الفردي الُحكم يقوم بأن تسمح ال العامة الحرية ألنَّ ذلك؛
ُمتعلقة قوانني سنِّ عند إالَّ تحُدث فال الدين باسم تُثار التي الفتن أما قهر، ألي يخضع
طائلة تحت أصحابها ويَقع جرائم أنها عىل اآلراء بعض فتُدان ل، والتأمُّ النظر بموضوعات
أعدائهم لكراهية بل الدولة مصلحة أجل من ال حتَفهم وُدعاتها أنصارها ويَلقى العقاب،
تخضع التي هي وحَدها «األفعال بأن يقيض العام القانون كان ولو عليهم. وَقسوتِهم لهم
ح تتمسَّ أن الِفتَن هذه مِلثل أمكن َلَما للعقاب.» ُمطلًقا تَخضع فال األقوال أما للقانون،
بهذه نَحظى أن لنا ُقدِّر كان وَلَما ِفتَن، إىل أبًدا الرأي يف الخالفات تحوَّلت وَلَما بالقانون،
وعبادة التعبري حرَّية فرٍد كلُّ فيها يُمارس جمهورية يف نعيش أن وهي النادرة، السعادة
ُقمُت قد أكون لن أنَّني رأيُت فقد وأحالها، النِّعم أغىل الُحرِّيَة الجميع ويَُعدُّ يشاء، كما هللا
سالمة عىل أو التقوى عىل خطًرا تُمثِّل ال الُحرِّية هذه أنَّ بَيَّنُت ما إذا عقيٍم أو جاحٍد بعمٍل
الذي الرئيس املوضوع هو هذا مًعا.5 ضياعهما إىل يُؤدِّي عليها القضاء إنَّ بل الدولة،
أهم أوًال أُبنيِّ أن عيلَّ كان الهدف هذا إىل أِصل ولكي الرسالة. هذه يف عليه الربهنة أردت
أن أيًضا عيلَّ كان كما القديمة، الرُّوح عبودية بقايا أُبنَيِّ أن أي الدين، يف التحيُّز مظاهر

ومن السليم، العقل إعمال أو امَلوروث يف الشكُّ عليه استحال حتى كليًة العقيل النظر تحريم (٣)
إنَّ إذ التخصيص؛ عىل األتراك ال «املسلمني» غريه، ويف السياق، هذا يف تعني «األتراك» كلمة أن املعروف
حال إىل هنا سبينوزا ويُشري الكل، عن ينوب هنا والجزء جغرافيٍّا، أوروبا إىل املسلمني أقرب هم األتراك

العثماني. الحُكم إبَّان الَجهالة عرص يف امُلسلمني
يتمتَّع التي الفكر لُحرِّية ويدعو إليه، باالنتساب ف يترشَّ الذي وطنه إىل رسالتَُه سبينوزا أهدى 5

إمكانية عىل مثًال هولندا يف الفكر حرية وتُعطي الشعوب. لكلِّ به يُطالب ثُمَّ هولندا يف املواطنون بها
التحقيق. عسري أعىل َمثٍَل ُمجرَّد تكون أن دون سيايس نظام يف تحقيقها
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ن ِممَّ كثريون يُحاول إذ الدولة،6 يف الُعليا السلطات بحقِّ امُلتعلِّقة التحيُّز مظاهر أفحص
قلوَب الدين باسم عنها يُبعدوا وأن حقوقها أهمَّ السلطات هذه يَسلُبوا أن لهم حياء ال
يف الوقوع إىل أخرى مرَّة بنا يعود ا ِممَّ الوثنيِّني، ُخرافات من بعُد تتخلَّص لم التي ة7 العامَّ
َدَفعتْني التي األسباب ح َرشْ يف اآلن أبدأ ُخطَّتي تفاصيل أُبنَيِّ أن وقبل الشاملة، العبودية

الكتابة. إىل
يُؤمنون أي امَلسيحي بالدِّين بإيمانهم يَفتِخرون أُناِس رؤية من مراًرا ُدهْشُت لقد
شديد ِبُخبٍث ذلك مع ويتنازعون الناس، واإلخالصلجميع ة والعفَّ والسالم والسعادة بالحبِّ
ومنذ للفضيلة. ُممارسِتِهم يف ال عدائهم يف إيمانهم يَظهر بحيث الحقد، أنواع أشدَّ ويُظهرون
عقيدة نوع عىل التعرُّف تقريبًا امُلستحيل من أصبح أنه حدِّ إىل األمور وصَلِت طويل زمٍن
الخارجي َمظهره خالل من إالَّ وثني، أو ُمسلم أو يهودي أو َمسيحي هو وهل الشخص،
امُلعتقدات لهذه قبوله من أو ذاك، أو املكان هذا عىل للعبادة تَردُّده من أو مالبسه ومن
حياتهم تَتشابَُه ذلك عدا وفيما ذاك، أو الرُّوحي امُلعلِّم هذا بكالم َقَسِمه من أو تلك، أو
الكنيسة تنظيم َمهامِّ إىل النظر يف عناءٍ دون ووجدتُُه ِّ الرشَّ هذا سبب عن بحثُت ولقد تماًما.
عند الدين فأصبح للدخل، مصَدٌر أنها عىل بالعبادة القائمني وظائف وإىل َرشف أنها عىل
الكنيسة داخل الفساد هذا شاع أن ومنذ الدين. رجال عىل التكريم ملظاهر إسباًغا العامي
الحماس وانقلَب ا، الناسرشٍّ أكثر قلوب عىل الكهنوت دخول يف جاِرفة رغبة استحوذَْت فقد
علماء الفرد فيها يَسَمع ال مسارح إىل الكنائس وتحوَّلت ُمزٍر، وطموح شهوٍة إىل الدِّين لنرش
يَستهِدفون بل الناس تعليم يف لَديهم رغبَة ال الذين الُفَصحاء الكنيسة خطباء بل الدين
يتعوَّدها لم جديدة تعاليم ويفِرضون عليهم، ني امُلنشقِّ من علنًا وينالون بهم، اإلعجاب إثارة
وحقد َحَسٍد وإىل ُمرٍّ رصاع إىل بالرضورة املوقف هذا أدَّى وقد العوام. دهشة إلثارة أحد
األصيل الدين من يبَق لم إن عَجَب فال ِتهما، ِحدَّ من التخفيف الطويلة السنوات تستطع لم
يَُعد لم إذ هللا، عبادة إىل منها التملُّق إىل أقَرُب العامة عند وهي الخارجية، العبادة إالَّ

فيما — مرة ألول Grotiusجروسيوس استعمله الذي Summae Potestates تعبري هنا سبينوزا يستعمل 6
لطة السُّ ألن الجمع صيغة يف ترجمناها وقد بالفعل، القائمة الُعليا لطات السُّ بمعنى ١٦٤٨ سنة — يبدو

جماعة. يف د تتجسَّ سبينوزا ُرها يتصوَّ كما الدولة يف الُعليا
الرُّوح. األحيان بعض ويف الشخصية أو القلب معنى الرسالة يف Animus لفظ يُفيد 7
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الذين أولئك أوهام إنها متعصبة؟! أوهام وأيَّة بة ُمتعصِّ بأوهاٍم أعمى تصديًقا إالَّ اإليمان
الخطأ بني التمييز وتَعوق الحكم، ُممارسة تمنع ألنها البهائم مستوى إىل العقالء يَحطُّون
التقوى أصبحِت لقد للعجب! يا العقل. نُور إلطفاء ًة خاصَّ ُوِضعت كأنها وتبدو والصواب،
احتقارهم ِبشدَّة إالَّ يُعَرفون ال اإللهي النور أصحاب وأصبح ُممتِنعة، أرساًرا الدين وأصبح
لو أنهم والحقُّ بالطبع. فاسد إنه وقولهم منه ونفورهم الذِّهن شأن من وِبحطِّهم للعقل
هللا عبادة ولتعلَّموا ِببالَهِتهم، تفاخروا َلَما النور هذا من فحْسب طفيف َقبٌَس لَديهم كان
العداء ناَصبوا وَلَما اآلن، يفعلون كما بالحقد ال بالحب، اآلخرين ولكَسبوا أحكم، بطريقٍة
ال اآلخرين، خالص عىل حريصني كانوا لو هذا عليهم، ألشَفقوا بل الرأي يف يُخالفونهم من
اإللهي النور من قبٌَس لَديهم كان فلو ذلك، عن وفضًال الدنيا. الحياة هذه يف َحظِّهم عىل
أرى ولكنِّي له، حدَّ ال الكتاب بأرسار إعجابهم بأنَّ أعِرتف وأنا تعاليمهم، يف النور هذا لظهر
الكتاب وبني بينها قوا ووفَّ وأرسطو، أفالطون الت تأمُّ سوى نظرية أية يَعِرضوا لم أنهم
أن أرادوا بل اليونان مع يَضلُّوا أن يَكِفهم فلم الوثنية، إىل ُمنحازين يَبدوا ال كي امُلقدَّس
للكتاب اإللهي باملصدر يُؤمنوا لم أنهم عىل واضحة داللًة يدلُّ وهذا معهم، األنبياء يَِضلَّ
األعمى الخضوع أنَّ عىل برَهنُوا امُلقدَّسة باألرسار إعجابهم زاد وكلَّما املنام. يف حتى وال
ة صحَّ ابتداءً يفِرتض ُمعظمهم أن من أيًضا ذلك ويتَِّضح اإليمان.8 من لديهم أفضل للكتاب
يرتُك ال دقيق فْحٍص نتيجة يكون أن يَِجب الفرض هذا أن مع اإللهي، ومصدره الكتاب
امُلبارشة الدراسة لنا تكِشُفه ما للتفسري، كقاعدٍة سلًفا، يفرتضون فهم التباس، ألي املجال

إنساني. وهٍم أيِّ إىل االلتجاء دون أفضل نحٍو عىل
االحتقار موضع يُوَضع لم الفطري فالنُّور ذهني، تشغل كانت التي اآلراء هي هذه
تعاليَم اإلنسانية الِبدَع وأصبحت للكفر، مصدًرا باعتباره أُدين ما كثريًا إنه بل فحْسب،

أخرى، ناحية من األعمى والخضوع التصديق وبني ناحية، من واإليمان االعتقاد بني سبينوزا يُفرِّق 8

ِفعل إىل أقَرَب ويكون وتذييلها)، ٣٥ القضية الثاني، الكتاب (األخالق، يُربِّره ما له حقيقي اعتقاٍد فكلُّ
والعبودية، االنفعال وسيادة الخبَل فهو األعمى الخضوع أما الُحريَّة، من نوًعا ن يتضمَّ وبالتايل النفس
األديان تاريخ يف املعروف Le sacré امُلقدَّس الفقرة هذه يف سبينوزا يرفض تربيره. يُمكن ال وبالتايل
تكون وِمثله منه، االقرتاب أو ملُسه يَحُرم وما والرَّهبة الَخوف عىل يبعث ما أي Tabou التابو يُفيد والذي
الخامس. الفصل يف ذلك َسيُبنيِّ كما عقًال تربيرها يُمكن ال التي والطقوس الشعائر بمعنى العبادات
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ويف الكنيسة داخل الجدل وأثار اإليمان، هو غفلٍة عن التصديق أن الناس وظنَّ إلهية،
إىل باإلضافة الناس، بني وِفتَن وُمنازعات قاسية أحقاد عنها نتََجْت شديدًة انفعاالٍت الدولة
جديٍد من أُعيد أن عىل العزم عقدُت ولذلك لذكرها؛ هنا املقام يتَِّسع ال كثرية أخرى رشور
أقبََله أو تعاليمه من شيئًا أُثِبَت وأالَّ كاملة، ذهنية وبحرية ادِّعاءٍ بال امُلقدَّس الكتاب فحَص
وضعُت الَحِذرة القاعدة هذه أساس وعىل منه؛ تامٍّ بوضوٍح استخالِصه من أتمكن لم ما

دسة.9 امُلقَّ الُكتُب لتفسري منهًجا لنفيس
عن هللا كشف طريقٍة وبأيَِّة النبوَّة ما أوًال: تساءلُت املنهج هذا وضعُت أن وبعد
ويف فيه امية السَّ التهم لتأمُّ هللا اختارهم هل لهم؟ هللا اختيار يف بَب السَّ وما لألنبياء، نفسه
أقوال أنَّ بسهولٍة أؤكد أن استطعُت األسئلة هذه عن أُجيب أن وبعد لتقواهم؟ أم الطبيعة
عدا وفيما الخلقية،10 والفضائل الحياة يف الناس َمسلك عىل إالَّ وزنُها لها يكون ال األنبياء
تَسمية سبب عن بحثُت األوىل القضية هذه إثبات وبعد ة. الخاصَّ ُمعتقداتهم نا تُِهمُّ ال ذلك
ُمعيَّنة بُقعة لهم هللا اختار لقد السهولة: غاية يف ووجدتُه امُلختار هللا شعب العربانيني
أوىص التي الرشائع أنَّ ذلك عىل بناءً وفهمُت وأمان، راحٍة يف فيها يَعيشوا أن يستطيعون
شعٍب أيِّ عىل فرُضها يُمكن ال وبالتايل العربانيني، دولة قانون إالَّ تكن لم موىس إىل بها هللا
أعِرف ولكي َدولِتهم. قيام أثناء يف إالَّ لها يخضعوا لم أنفسهم العربانيني إنَّ بل سواهم،
فقد بالطبع فاِسد اإلنساني العقل بأن القائل الرأي بتأييد يسمح امُلقدَّس الكتاب كان إْن

ولو حتى ُمؤلِّفه، قال ماذا معرفة الكتاب بتفسري ويعني السابع. الفصل يف املنهج هذا سبينوزا يضع 9

يُعدُّ وبذلك امُلحَدثني، َقول حدِّ عىل النقدي املنهج تطبيق يِجب ذلك وملعرفة تناُقًضا، األشياء أكثر قصدوا
ومعرفة اآلخر بالبعض بعضها النصوص ُمقارنة إىل يَرمي الذي املنهج هذا واضعي أوائل من سبينوزا
عىل ال اللُّغوي التاريخي الفحص عىل سبينوزا منهج يقوم وبذلك بها، ُكِتبت والتي واللغة تدوينها ظروف
النصوص بتحقيق يَهتمُّ ولكنه بنَْفِيها، أو النبوَّة بإثبات سبينوزا يَهتمُّ وال العلمي. أو الفلسفي الفحص

نُبوَّته. بمصدر النَّبي ِصلة دراسة إىل ذلك تعدِّي ُدون التاريخ يف النبوَّة يدُرس إنه أي ِتها وصحَّ
الكتاب (األخالق، Pietas لفظ أيًضا عليها يدلُّ التي فقط Vertu الفضيلة عىل Virtus لفظ يدلُّ ال 10

أي ،Valeur القيمة أو Force القوة وهو عام معنى عىل تدلُّ بل بعدها)، وما العرشون القضية الرابع،
الرسالة أيًضا: (انظر فحسب ذاتي معنًى لها وليس موضوعي معنًى لها سبينوزا عند الفضيلة أن

والعرشون). السادس الفصل الثاني، الجزء القصرية،
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الجنس إىل به أوحي الذي اإللهي القانون أي الشامل،11 الدِّين أبحث أن ذلك بعد أردُت
الذي الدين عن الشامل الدين هذا يختلف وهل والحواريني، األنبياء بوساطة ُكلِّه البرشي
ُمناِقضة حَدثَت قد امُلعجزات كانت إذا ا عمَّ تساءلُت وكذلك الفطري، بالنُّور الناس يتعلَّمه
َمعرفتُنا به تُثبتها ا عمَّ يزيد ووضوٍح بيقنٍي وعنايته12 هللا وجود تُثِبت وهل الطبيعة لنظام
شيئًا الكتابرصاحًة يُعِلنه فيما أجد ولم األوىل. ِعَلِلها خالل من لألشياء وامُلتميِّزة الواضحة
عىل يسُهل للغاية سهلة األنبياء بها أتى التي التعاليم أن ووجدُت يُناِقُضه، أو العقل يُخالف
واستندت شاعري بأسلوٍب ُعِرضت قد التعاليم هذه أنَّ األمر يف ما وكلُّ إدراكها، الجميع
اقتناًعا اقتنْعُت فقد ذلك، عىل وبناءً هللا. طاعة عىل الناس ة عامَّ حضِّ عىل الُحَجج أقَدِر إىل
إن بل يشء، يف الفلسفة مع يَشرتك ال وبأنه الكاملة، ُحريَّته للعقل يرتُك الكتاب بأنَّ جازًما

الخاص. َميدانه منهما لكلٍّ
الذي املنهج اآلن أعِرض ا، تامٍّ إيضاًحا حه وأَُوضِّ ة بِدقَّ الرأي هذا عىل أُبرِهَن ولكي
ة الخاصَّ التعاليم استخالصكلِّ يَِجب أنه خاصٍّ بوجٍه وأُبنيِّ الكتاب، تفسري يف اتِّباعه يَِجب
إىل أنتِقل ثُمَّ الفطري، بالنور نَعِرفه ما إىل االلتجاء دون نفسه الكتاب من الرُّوحية بالجوانب
لون يُفضِّ والذين الُخرافة أرسى زالوا ما (الذين ة العامَّ عند الباطلة امُلسبَقة األحكام تحليل
يُقدِّس أن من بدًال الكتاب أسفار يعبُد تجعله التي الغابر) الزَّمن بقايا نفسه الخلود عىل
فكرة بل األسفار من ُمعيَّنًا عدًدا ليس هللا به أوحى الذي الكالم أنَّ أُبنيِّ ذلك بعد هللا. كالَم
خالصة، بروٍح هللا طاعة وجوب بها وأعني لألنبياء، بها أوحي اإللهية األفكار من يَسرية
أفهام قْدر عىل العقيدة هذه يعلم الكتاب أن وسأُبنَيِّ واإلحسان، العدل ِبُممارسة وذلك
كان تَحوُّط وهو هللا، بكالم تبشريهم والحواريون األنبياء اعتاد الذين أولئك وُمعتقدات
عىل أقمُت أن وبعد ظ. تحفُّ أو مقاومة ُدون جميًعا الناس إيمان ضمان أجل من رضوريٍّا
وبذلك الطاعة، جانب إالَّ تتناَوُل ال بها امُلوحى املعرفة أنَّ ُ أُبنيِّ اإليمان، أُُسَس النحو هذا

الشامل الدين بل املعروف التاريخي الكاثوليكي الدين Religio Catholica بلفَظي سبينوزا يقصد ال 11

عىل يقوم التاريخي الكاثوليكي فالدين ،Catholica للفظ االشتقاقي املعنى وهو Religio Universalis
نقد. أمرَّ ويَنُقده البابوي الدين سبينوزا يه ويُسمِّ العقائد

الجزء قصرية، (رسالة مة امُلجسِّ أو امُلشبِّهة تفعله كما اإللهية العناية ُمطلًقا سبينوزا يتصوَّر لم 12

الخامس). الفصل األول،
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ووسائلها. مبادئها حيث ومن َموضوعها حيث من الطبيعية املعرفة عن ا تامٍّ تميًُّزا تتميَّز
أدنى ُدون َميدانها يف تعمل أن منهما فِلُكلٍّ يشء، يف تَشِرتكان ال املعرفتان هاتان كانت ا وَلمَّ
الذِّهني تكوينهم يف ُمختِلفني الناس كان ا وَلمَّ لألخرى. إحداهما تخضع أن ودون تَعاُرٍض
فقد اآلخر، ضحك يُثري ما أحُدهم ويحِرتم اآلخر، بها يؤِمن ال بُمعتقداٍت أحُدهم فيؤِمُن
اإليمان تفسري يف وحقه الُحكم ُحرية فرٍد لكلِّ ترتَك أن ينبغي أنه إىل بالرضورة انتهيُت
مع اختالفها أو باتِّفاقها فرٍد كلِّ إيمان مقياس وحَدها األعمال تكون وأن يفهمه، كما
عىل إالَّ جميًعا يحرصون وال وِرًىض ِبُحرية هللا إطاعة الجميع يستطيع وهكذا، التقوى.
أنتِقل الناس لجميع الحرية هذه يمنح اإللهي القانون أن بَيَّنُت أن وبعد واإلحسان، العدل
دون الناس لجميع الحرية إعطاء يِجب، بل يمكن، أنه وهو املوضوع، من الثاني الشقِّ إىل
الطبيعي13 بالحقِّ أبدأ ذلك عىل وللربهنة بالغ. َرضٌر بها ويَلَحق الدولة تتعرَّضسالمة أن
عىل يُحتِّم ال الطبيعي فالحقُّ وُقدرته؛ الفرد رغبة سوى حدٍّ من له ليس الحق هذا للفرد.
كما ة، الخاصَّ لُحريَّتِه الضاِمن هو فرٍد كلَّ إنَّ بل اآلخر، هوى عىل يعيش أن شخٍص أيِّ
عن الدفاع عىل ُقدرته آَخر يُفوِّضلفرٍد من إالَّ الحق هذا عن يتخىلَّ أن ألحٍد يُمكن ال أنه أُبنيِّ
الجميع إليه فوَّض من بالرضورة هو امُلطَلق الطبيعي الحقِّ صاِحب يكون بحيث نفسه،
أنَّ عىل أُبرِهن وبذلك يَشاءون، كما يَحيَوا أن يف هم وحقَّ أنفسهم عن الدِّفاع عىل ُقدرتهم
امَلسئولون وهم طاقتهم، به تسمح ما بكلِّ القيام يف الحقَّ الدولة يف الُعليا لطة السُّ مُلمثيل
ال فرٍد كلُّ كان ا َلمَّ ولكنَُّه أوامرهم. تنفيذ اآلخرين وعىل الحرية، وعن الحقِّ عن وحَدهم
كإنسان، وجوده فيه يُلغي الذي الحدِّ إىل نفسه عن الدفاع يف ُقدرته عن يتنازل أن يستطيع
أنَّ وعىل بأكمله، الطبيعي ه حقَّ يفقد أن فرٍد أليِّ يُمكن ال أنه عىل ذلك من أستدلُّ فإني
تُسَلب أن يُمكن ال طبيعية بامتيازاٍت تكون ما أشبَُه هي ُمعيَّنة بحقوٍق يحتفظون الرعايا
ضمنًا، الحقوق بهذه لهم يُسلَّم أن ا فإمَّ ذلك وعىل شديد؛ لخطر الدولة بتعريض إال منهم

Jus naturel يكون وبذلك «قانون» هي اللفظية فالرتجمة ،Jus لفظ ترجمة يف شديٌد الِتباٌس هناك 13

«الحق السابَقني اللفَظني ترجمة يُمكن ثَمَّ ومن أيًضا، َحقٌّ هو الطبيعي القانون ولكن الطبيعي، القانون
اإلبقاء يف موجود كل ُقدرة أو وجوده عىل اإلبقاء يف موجود كلِّ حقُّ أي الطبيعة حق أو الطبيعي»
حْسب ينمَو أن هو للفرد الطبيعي والحق كانت. مهما طبيعته عن التعبري هو حقه ويكون نفسه، عىل

طبيعته.
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جمهورية إىل أنتقل املسائل هذه من االنتهاء وبعد بالحكم. القائمني مع رصيح باتِّفاٍق أو
الذين هم وَمن القانون، قوَّة فيها الدين أَخذَ ِلَم ُمبيِّنًا بالتفصيل عنهم فأتحدَّث العربانيني
النهاية يف وسأُبرِهن تُعَرف؛ أن تستحقُّ أخرى تفصيالٍت أيًضا وأذكر ذلك، يديهم عىل تمَّ
بل فحسب يه وُمفرسِّ املدني14 القانون عىل األَُمناء هم ليسوا الحاكمة لطة السُّ ُممثيل أن عىل
العدل بني التمييز يف الحق وحَدهم ولهم وه، وُمفرسِّ امُلقدَّس القانون عىل أيًضا األمناء هم
الدولة تحتفظ لكي أنه، هي إليها أنتهي التي والنتيجة والفسوق، التقوى وبني والظلم،
فيما يُفكِّر أن يف حرٍّا فرٍد كلُّ يكون أن يَِجب سالمتها، وتضَمن وجٍه أحسن عىل الحق بهذا

تفكريه. عن يُعربِّ وأن يُريد
وفوائده موضوعه أهمية وإنَّ يديك، بني أضعه الذي الكتاب هو هذا الفيلسوف! قارئي
تامٍّ يقنٍي عىل لتَجعلُني فصوله، من فصل كلِّ يف أم مجموعه يف إليه نُِظر سواء العملية؛
أن أُريد ال ولكنِّي أخرى، أشياء أُضيف أن أودُّ كنُت وقد سيئًا. قبوًال لديك يَِجد لن أنه من
بالتفصيل يعرفون الفالسفة أنَّ أعتِقد أنَّني عن فضًال هذا كتابًا، وتُصِبح ُمقدِّمتي تَُطول
ال ألنِّي هذه ِرسالتي يقرءوا بأالَّ أنَصُحهم فإنِّي الفالسفة َغري ا أمَّ املوضوع. هذا يف ما أهمَّ
نفوسهم تشبُّع مدى أعلم أني والواقع بقبولهم. الكتاب يَحظى أن آُمل يَجعلُني سببًا أرى
تَخليص يستحيل أنه أعلم كما التقوى، الناسباسم من كثريٌ يَعتِنُقها التي امُلسبَقة باألحكام
ُهم يُسريِّ بل العقل يَحُكُمهم ال إذ شيمتُهم، فالِعناد الَخوف، ومن الُخرافة ِمن ة العامَّ النفوس
هوى عىل يَسريون من أو ة العامَّ أدعو ال فإني لذلك، اللَّوم؛ أو املْدح إصدار يف االنفعال
تأويًال يُؤوِّلوه أن من تماًما، يتجاهلوه أن يل ألْفَضل وإنه الكتاب. هذا قراءة إىل انفعاالتهم
ِّ الرشَّ إليقاع وسيلًة فيه سيجدون بل منه، يَستفيدوا لن ألنهم ذلك دائًما؛ كعادتهم خاطئًا
خدمة يف العقل وْضع بوجوب يَعتقدون ال الذين األحرار الفالسفة بعض إىل ولإلساءة

ُمفيًدا. سيكون كتابي أنَّ أعتِقد وحَدهم األخريين فلهؤالء الالهوت،

مزراحي يفعل كما وضعي» «قانون أو أبون يفعل كما املدني» «القانون Jus civile ترجمة يمكن 14

الدويل والقانون العام والقانون الخاص والقانون املدني القانون يشمل الوضعي والقانون وفرنسيس،
«القانون عىل اإلبقاء لنا فضَّ ولكنَّنا امُلقدَّس. القانون ُمقابل يف بالفعل سبينوزا إليه يقِصد ما وهو إلخ. …
املدني. القانون إىل األقرب االجتماعي القانون عىل حديثه يف يقتِرص سبينوزا وألن بأبون، أسوًة املدني»
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فإني كله، الكتاب قراءة يف الرغبة أو الوقت ُقرَّائي لبعض يكون ال ربما أنه إىل ونظًرا
خاطر ِطيب عن أضع أني — الرسالة نهاية يف أيًضا سأُعلن كما — امُلقدِّمة هذه يف أُعِلن
رأْت فإذا عليه، ُحكمها وتُصدر تفحصه لكي َوطني يف الُعليا15 لطات السُّ أمام َكتبُت ما كلَّ
أعلم وأنا قلتُه، ما أسَحُب فإني العامة للمصلحة أو َوَطني لقوانني ُمناقًضا شيئًا قلُت أني
الخطأ، يف أقع أالَّ ُجهدي بكلِّ حاولُت األقلِّ عىل ولكنِّي للخطأ، ُمعرَّض وأني بََرش أني تماًما

الحميدة. واألخالق التقوى ومع َوَطني، قوانني مع ا تامٍّ اتفاًقا يتَّفق ال شيئًا أكتُب وأالَّ

ُمواطنًا ِبصفِتِه لنفسه سبينوزا تأكيد مدى عىل تدلُّ والتي الرسالة آخر يف الفقرة هذه سبينوزا يُعيد 15

.(٨ رقم الهامش العرشين، الفصل (انظر حرة دولة يف حرٍّا
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األول الفصل

ة النبوَّ

هو والنبي ما، يشءٍ عن البَرش إىل بها هللا يُوحي التي اليقينية املعرفة هي الوحي أو النبوَّة
يقينية معرفٍة عىل الحصول عىل يَقِدرون ال الذين الناس من ألمثاله به هللا يُوحي ما ُمفرسِّ
خطيبًا أي «نبيٍّا»1⋆ النبي العربانيون ي ويُسمِّ وحَده، باإليمان إدراكه إالَّ يَملكون وال به،
من ١ اآلية ٧ اإلصحاح يف واضح هو كما هللا ُمفرسِّ بمعنى الكتاب يف ويُستعَمل مفًرسا، أو
نَبيَّك.» يكون أخوك وهارون لفرعون إلًها جعلتك قد «انظر ملوىس: هللا يقول الخروج. سفر
أنت تكون النبي، بدور يقوم لفرعون موىس كالم بتفسريه هارون كان ا َلمَّ يقول: وكأنه

هللا. بدور يقوم من أي فرعون كإلِه موىس) (يا

يكون عندما امُلرتِجم). وْضع من مة وامُلرقَّ نفسه، سبينوزا وضع من بنجمة املسبوقة ⋆ (التعليقات 1

بَدَله ف ويُضعَّ عادًة يُحذَف الوْقف حروف يها نُسمِّ التي الحروف من الكلمة أصل من الثالث الحرف
أتت ومنها نُويف «نيفا» (وتُصِبح «جولل» تُصبح جااله لفظ من الهاء يُحذَف فعندما الثاني. الحرف

خطاب). أو كالم أي نف» «شورفطيم
نقِده يف حقٍّ عىل يكن لم عزرا ابن ولكن جيًدا تفسريًا نيفا كلمة ياريش سليمان الحرب فرس وقد
النُّبُوَّات أنواع كلَّ يشَمُل عام لفٌظ نبوءة كلمة أن أيًضا نذكر أن ويِجب العربية. باللغة معرفته يف لنْقٍص
عىل اآلخر والبعض ُمعنيَّ نوٍع عىل منها بعٌض يَنطِبق خاص، معنًى عىل تدلُّ األخرى الكلمات أن ِحني يف

اللغة. علماء يَعِرفه ما وهذا آَخَر، نوع
يف أقام فاس. يف املولود اليهودي الحرب Mélech ملخ بن ُسليمان أنه يبدو ياريش (ُسليمان
القديمة، الرشوح من ُمستًقى كله القديم للعهد حرفيٍّا لغويٍّا عربيٍّا رشًحا ١٥٥٤ سنة ونََرش القسطنطينية
له. امَلسيحيِّني لتقدير الالتينية إىل تُرِجم ثُمَّ ١٦٦١ سنة أمسرتدام يف ونُِرش القمحي، داود ُرشوح ًة خاصَّ
وهو ،١١٦٧ سنة غرناطة يف وتُويفِّ ١٠٩٣ سنة أو ١٠٩٢ سنة ولد عزرا بن إبراهيم هو عزرا وابن

موىس). إىل الخمسة األسفار ِنسبة يف شكَّ للتَّوراة شارح أول أنه ويبدو وشاِعر عاِلم



والسياسة الالهوت يف رسالة

من يَنتج النبوَّة: بفحص هنا ولنبدأ القادم، الفصل يف األنبياء موضوع وسنتناَوُل
تعرفه ما ألنَّ الفطرية؛ املعرفة مع تماًما تتطابق النبوَّة أن قبل من قدَّمناه الذي التعريف
املعرفة هذه كانت ا وَلمَّ األزلية.2 أوامره وعىل وحَدها هللا معرفة عىل يعتمد الفطري بالنُّور
ي للعامِّ أهميٍة أيَة تُمثل ال فإنها الجميع، يَعتنقها مبادئ عىل تعتمد الناسألنها بني ُمشرتكة
يتحدَّث حني يَستبِعدها أنه ويعتقد فطرية هبٍة كلَّ ويَحتِقر والعجائب، بالنوادر يُوَلع الذي
معرفٍة ألية يكون الذي نفسه الحقَّ الفطرية للمعرفة فإن ذلك ومع النبوية، املعرفة عن
فيها، نُشارك ما بقْدر اإللهية، الطبيعة آثار من أثٌَر ألنها إلهية؛ معرفة ى تُسمَّ أن يف أُخرى
يتَِّفق التي تلك عن تختِلف ال الطبيعية املعرفة هذه اإللهية. األوامر آثار من أيًضا وأثٌَر
تتعدَّى اإللهية املعرفة هذه أنَّ هي واحدة نقطٍة يف إالَّ اإللهية باملعرفة تسميتها عىل الجميع
كذلك، هي حيث من اإلنسانية الطبيعة بقوانني تفسريُها يُمكن وال الفطرية، املعرفة حدود
به،3 تتميَّز الذي يَقينها حيث من النبوية املعرفة عن ُمطلًقا تقلُّ ال الفطرية املعرفة ولكن
نحلُم أن باألحرى أو نَظنَّ أن ِشئنا إذا إالَّ هللا) (وهو عنه تصُدر الذي مصدرها حيث ومن
إحساساتهم تَختلف بحيث إنسانية،4 ُروح لهم وليست إنسانيٍّا، بدنًا لألنبياء أنَّ (ونتخيَّل)

ومشاعرنا. إحساساتنا عن طبيعتها يف ومشاعرهم
من ي نُسمِّ أن يُمكن ال فإنَّنا الكلمة، بمعنى إلهية معرفة الفطرية املعرفة أن ومع
ويفهمها الِفطرية املعرفة تعاليم يُدِرك أن فرٍد كلُّ يستطيع إذ أنبياء، بنرشها يقومون

وحده.5⋆ اإليمان عىل االعتماد دون نفسه، باليقني

Ethique, I, propo) هللا.» بدون يُدَرك أو يُوَجد أن موجود يستطيع وال هللا يف يُوَجد موجود «كل 2

modes األحوال من النهائي وعَدٌد األشياء من نهائي ال عدٌد اإللهية الطبيعة يف الرضورة من يَنتُج (XV
.(Ethique, I, propo XV) النهائي) ذهني نطاٍق يف يدُخل ما كل (أي

اليشء» حقيقة يف الشكَّ يستطيع وال حقيقية فكرة لَديه أنَّ نفسه الوقت يف يعَلم حقيقية فكرة له «من 3

.(Ethique, II, propo. XI, III)
بالفعل يوجد فرد يشء ِفكرة هو اإلنساني للرُّوح الفعيل الوجود األوىل الدرجة يف يكون الذي إن 4
ُمعيَّنة جهة أي البَدن هو اإلنساني الرُّوح ن تُكوِّ التي الفكرة موضوع إن (Ethique, II, propo. XI)

.(Ethique, II, propo, XIII) ذلك سوى يشء وال بالفعل يُوَجد االمتداد من
عىل يعتمدون ولَِمن إليهم يُوَحى ملن هللا أوامر يُفرسِّ من هو وامُلفرسِّ هللا، و ُمفرسِّ ُهم ⋆ األنبياء 5

من يُصِبح كما أنبياء لألنبياء يَستِمعون من أصبح فإذا به. يُوَحى بما للتصديق وحَدها النبيِّ ُسلطة
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والتي األشياء طبيعة ح تُوضِّ التي األفكار بعض تكوين عىل قادًرا ِذهنُنا كان ملَّا لذلك،
فيها، ويُشارك هللا طبيعة عىل موضوعيٍّا ينطوي ألنه إالَّ ليشءٍ ال العملية، الحياة يف هنا تُوجِّ
منظوًرا اإلنساني الذهن طبيعة إىل يرِجع وحٍي لكلِّ األول السبب بأنَّ نُسلِّم أن نا َحقِّ فمن
بوضوٍح نعرفه ما كلَّ فإن قبل، من قلنا وكما الفطرية. املعرفة عىل قاِدٌر أنه عىل إليه
ُمتَِّفقة بكثري، ذلك من أرفع بوسيلٍة ولكن باألقوال، ال وطبيعته هللا فكرة علينا تُمليه وتَميُّز
ولكن أقصد. ماذا تماًما يعرف الكامل6 العقيل اليقني ذاق وَمن ِذهِننا، طبيعة مع تماًما
ْرشح يف أُفيض فلن وحده، امُلقدَّس الكتاب عن الحديث هو األسايس موضوعي كان ا َلمَّ
يَتبِّعها التي األخرى والوسائل اإلسهاب من بمزيٍد الحديث إىل سأنتِقل بل الفطري النور
ليس (إذ يتجاوزها ال وربما الِفطرية، املعرفة حدود يتجاَوُز ا َعمَّ للناس الكشف يف هللا
بالنور قبُل من يَعرفونه بما الناس لتبليغ ُمختلفة طُرًقا هللا يَتَِّبع أن من يَمنَع ما هناك

الفطري).
الكتاب من والوسائل األسباب هذه نستخلص أن يِجب فإننا يشء، من يكن ومهما
نَقَله ما إىل الرجوع دون ِذهِننا حدود يتعدَّى ا عمَّ الحديث يُمكننا فكيف وحده، امُلقدَّس
ما عىل — انقطع قد هذه أيامنا يف األنبياء ظهور كان وملَّا كتابة؟ أو شفاًها لنا األنبياء
شيئًا نتقوَّل أن ُدون السابقون األنبياء تَركها التي امُلقدَّسة الكتُب بفحص فلنكتِف — أعلم
ومع تام. بوضوٍح أنفسهم هم يقولوه لم شيًئًا األنبياء إىل ننِسَب أو املوضوع بهذا يتعلَّق
بل الُجزئية الِعَلل أي طة، امُلتوسِّ الِعَلل ُمطلًقا يذُكروا لم اليهود بأنَّ هنا نُنوِّه أن يِجب ذلك،
بدافٍع عادًة نقول كما أو يني الدِّ َوَرِعهم من بدافٍع هللا إىل يشءٍ كلَّ ُمفوِّضني تماًما أهملوها

النَّبي شهادة عىل يعتمدون ال ُمستِمعيه ألنَّ هللا ألوامر ا ً ُمفرسِّ النبيُّ يكون ال فالسفة للفالسفة يَستمعون
التي الدولة لقانون ا ً ُمفرسِّ الحاِكم يكون وكذلك باطنية، وشهادة وحٍي عىل يعتمدون بل وُسلطته نفِسِه

وِبشهادته. وحَدها الحاكم ِبُسلطة قائمة أعطاها التي القوانني ألنَّ يَحُكمها
تتعلَّق ية ِحسِّ انطباعات ُمجرَّد هنا النبوَّة يجعل سبينوزا أن يبدو ولكن الثالث، النوع من املعرفة هي 6

الخيال صنع ِمن أسطورة نُبوَّة كلُّ تكون وبالتايل يُفكِّر ال ولكنه ية، الِحسِّ الصور النبيُّ به ُن يكوِّ بالخيال
تقي. مؤمن قلب يف االعتقاد هْلَوسة يف تظهر Fabulation imaginée
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أعطاهم قد هللا إن يقولون: األعمال بعض من ربًحا قوا حقَّ إذا فمثًال الشديد،7 تَديُّنهم من
يشء بباِلهم خطر وإذا ما، نحٍو عىل قلوبَهم هيَّأ هللا إنَّ يقولون: ما يشءٍ يف رغبوا وإذا املال،
قال عبارة الكتاب يف نقرأ عندما نعتِقد أالَّ يِجب لذلك، بهذا؛ إليهم تحدَّث قد هللا إن يقولون:
العبارة، برصيح ذلك الكتاب يؤكد عندما إالَّ الطبيعة عىل تعلو معرفة أو نبوًَّة هناك إنَّ هللا

بالفعل. حَدث قد وحيًا أو نبوًَّة أنَّ الرواية ظروف تؤكد عندما أو
باملظاهر أو بالكالم لألنبياء أوحى قد هللا أنَّ نجد امُلقدَّسة الكتب نفحص وعندما
بالفعل، حادثًا الِحيسِّ واملظهر الكالم يكون األحيان بعض ويف مًعا، بالطريقتنَي أو ية الِحسِّ
تكون بحيث خياالت، ُمجرَّد يكون أخرى وأحيانًا رؤيته، أو سماعه لحظة النبيُّ يَتخيَّله لم
يرى أو صوتًا يسمع أنه يتخيَّل يجعله نحٍو عىل اليقظة، يف وهو حتى ُمهيَّأة، النبي ُمخيَّلة

بوضوح. شيئًا
حقيقي، بصوٍت للعربانيني سنَّها التي الرشائع ملوىس أوحى قد هللا أن ذلك مثال
من الغشاء َفوق من وأخاطبك هناك، بك «فأجتمع :(٢٢ :٢٥) بذلك الخروج ِسفر ويُخربنا
أراد كلَّما موىس أنَّ بدليل حقيقيٍّا، صوتًا استخدم هللا أنَّ عىل يدل فهذا الكروبيني.»8 بني

ألوامر الدقيقة امُلراعاة به ويقِصد سلبي بمعنًى Devotio لفظ الرسالة هذه يف سبينوزا يستعمل 7

إىل للفظ االشتقاقي املعنى من ينتقل وبذلك للعبادات، اإللهي التطبيق أو َت التزمَّ يعني إنَّه أي الدين،
والتعظيم. التبجيل بمعنى «األخالق» كتاب يف نفسه اللفظ يَستعمل أنه مع الشائع املعنى

يف الُعلوي ِنصفها أسطورية موجودات عىل األصل يف وتدلُّ Chérubin للكلمة تعريب الكروبيون 8
يف والقصور املعابد أبواب حراسة تُها مهمَّ وأجنحة أقدام أربعة ذي حيوان هيئة يف فيل والسُّ إنساٍن هيئة
أحدهما الذهب من كروبيان العبد غطاء يحِمل القديم العهد ويف .Karibu كاريبو باسم ومعروفة بابل
النقوش يف ذلك بعد الكروبيُّون دخل ثُم ،(١٨–٢٢ :٢٥ (الخروج، أجِنَحتَهما ناِرشان اآلخر مواجهة يف
من كثريًا حزقيال ويُعطينا .(١١ :١٨ (املزمور، يهوه َمرِكب وأصبحت التماثيل أسفل ويف املعابد عىل
نفسه الوقت يف وصقر وثور وحيوان إنسان فهم يهوه، عربة يَجرُّون الذين الكروبيِّني عن التفصيالت
منهم أربعة يظَهر يُوحنا رؤية ويف وتثنية. رموز هلل خَدًما باعتبارهم وهم األول) اإلصحاح (حزقيال،
يف املسيحية ترى Saint Irénée إيرينيه القديس ومنذ (٦–١١ :٤ يوحنا، (رؤيا هلل قداًسا يُغنُّون وهم

األربعة. األناجيل لكتاب رمًزا ويُوحنَّا حزقيال عند الكروبيني
وباسم Propitiatorium باسم الفولجات يف اة امُلسمَّ وهي التابوت فوق املوضوعة املائدة هو والغشاء
التابوت» «غطاء إما تعني التي Kapporet كلمة العربية يف وتعادلها السبعينية يف Tabernaculam
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الرشيعة، أبلغ الذي الصوت هذا باستثناء ولكن، لرغبته. ُمجيبًا وجَده إليه هللا يتحدَّث أن
آخر. حقيقي صوٍت أيَّ — بعد فيما سأُبنيِّ كما — كان نبيٍّ أيُّ يسَمع لم

الكتاب يف صموئيل به يُنادي الذي هللا صوت اعتبار إىل َميَّاًال نفيس أِجد كنُت وربما
ألنَّ شيلو يف يرتاءى الربُّ «وعاد األخرية): اآلية :٣ (األول، صموئيل9 يف نقرأ ألنَّنا حقيقيٍّا
إىل يُشري كان لو كما يبدو النصَّ أن والواقع الرَّب.» بكلمة شيلو يف لصموئيل تجىلَّ الربَّ
من كان ملَّا ذلك، ومع يتكلم. وهو هلل صموئيل بسماع أو بكلمة ظهوره هو هللا حضور أنَّ
ُمضطرُّون فإننا األنبياء، من غريه موىسونبوَّة نبوَّة بني نُفرِّق أن ُمطلقة الرضوريرضورًة
الصوت أنَّ عن فضًال الخيال، ُصنع من كان صموئيل َسِمعه الذي وَت الصَّ أنَّ نؤكد أن إىل
عليه يسُهل كان ثَمَّ ومن عادًة، يَسَمُعه صموئيل كان الذي عايل10 صوت نربة له كانت
َسِمَعه الذي الصوت كان حال أية عىل عايل. َسِمع أنه ظنَّ مرَّاٍت ثالث هللا ناداه وملَّا تخيُّله.
إلخ.» … الحلم يف له هللا «فقال :(٦ :٢٠ (التكوين، نقرأ ألنَّنا الخيال صنع من أبيملك11
ال أشياء خْلق إىل بطبيعِتِه الخيال فيها يَميل حالٍة يف (أي نائًما بل يَِقًظا يكن لم إذن فهو

هللا. إرادة يتخيَّل أن استطاع عندما لها) وجود

أهمَّ وأصبح الذهب من مصنوع وهو الغطاء بهذا ُغطِّي ثم عاريًا كان ألنه ،(٢١ :٢٥ (الخروج،
وإما بابل، أْرس بعَد التابوت مكانة أخذ إنه ويُقال: (١١ :٢٨ األوىل، األيام (أخبار نفسه التابوت من
الغطاء هذا ُفرسِّ القرابني تقديم شعائر يف ألنه وذلك ٦)؛ :٣٧ ،٢١ :٢٥ (الخروج، الذنوب» عن يكفر «ما

ذنوبه. عن له ليغِفَر بشعِبِه هللا فيه اتَّصل الذي املكان أنه عىل
يف والثاني األول امللوك ِسفَري اإلرسائيليون قنَّنها كما التوراة يف والثاني األول صموئيل ِسفرا أصبح 9
كما والرابع، الثالث امللوك ِسفَري والثاني األول امللوك ِسفرا وأصبح املسيحيون، َقنَّنه كما القديم العهد

الثاني. عزرا سفر نحميا سفر أصبح
يُذِهب أن هللا من لتطلُب أتْت عندما بحفاءٍ صموئيل أمَّ استقبَل شيلو، معبد كاهن هو Héli عايل 10

مع األوىل عالقاته يف وأرَشَده عايل واستقبََله للهيكل وأهَدتُْه طفًال أنجبت ذلك بعد ولكنها عقرها، عنها
وموت الهيكل عىل الفلسطينِيِّني باستيالء عِلم عندما قلبيٍَّة بأزمٍة مات وقد ،(٣ :١ األول، (صموئيل هللا

.(١٢–١٨ :٤ األول، (صموئيل وفنحاس حفني ابنيه
(التكوين، إبراهيم زوجة سارة خطف Gérar جرار من فلسطيني أمري Abimélech أبيملك 11

مرص) يف يحُدث نفسه (املنظر اإلصحاح، التكوين، يف أيًضا الرؤية هذه وتتكرَّر ،(٢١ ،٢٠ اإلصحاحان
.(Rébecca رفقة مع نفسه اليشء (يقع ،٢٦ اإلصحاح التكوين، يف وكذلك
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ويعتقدون حرفيٍّا، العرش الوصايا بألفاظ ينطق لم هللا أنَّ يََرون اليهود بعض إنَّ بل
الضوضاء هذه وخالل الكلمات، فيها تتميَّز ال عالية ضوضاء ُمجرَّد َسِمعوا اإلرسائيليني أن
أن بعَد الرأي هذا إىل أَميل شخصيٍّا أنا كنُت ولقد العرش. الوصايا الخاِلص بالفكر أدَركوا
بناء يل فبدا التثنية، سفر يف عنه الخروج ِسفر يف يختلف العرش الوصايا نصَّ أن لحظُت
كلمات إلينا تنِقل ال العرش الوصايا أنَّ واحدة) مرًَّة إالَّ يتكلَّم لم هللا أن إىل (نظًرا ذلك عىل
أن يَِجب الكتاب تحريف نشأ لم إذا ذلك ومع فحسب، معناها عن تُعربِّ بل بَعينها، هللا
(التثنية، رصاحة نقرأ فنحن حقيقيٍّا، صوتًا سِمعوا قد اإلرسائيليني بأن حال، أية عىل نُسلِّم،
ط ِبتوسُّ آلخر شخٍص من األفكار تَنتِقل كما أي الرب.» إليكم تكلَّم لوجه «وجًها :(٤ :٥
ليُوحي حقيقيٍّا صوتًا خلق قد هللا إنَّ نقول: الكتاب مع اتفاًقا أكثَر نكون َفِلكي بَدِنهما،12
آلَخر ِسفٍر من العْرض وطريقة الكلمات اختالف سبَُب أما العرش، بالوصايا خالله من
جوانب جميع يحلُّ ال أقِرتُحه الذي الحلَّ فإنَّ ذلك، ومع الثامن. الفصل يف مذكور فذلك
يُمكنه آَخر مخلوٍق كأي هللا عىل يعتِمد َمخلوًقا صوتًا أنَّ املعقول غري من ألنَُّه امُلشكلة،
أنا املتكلم: بضمري ويَقول بالكالم أو بالوقائع ووجوده هللا ماهية ويُبنيِّ باسمه يُعربِّ أن
الفهم أن أحٌد يَظنَّ فلن فِهمُت؛ لقد وقال بَفهِمه إنساٌن نَطَق لو أنه والحقيقة َربُّكم. ياهو
طبيعة من ُجزءًا الَفهم كان وملَّا يتكلم. الذي اإلنسان ِذهن هو َفِهم الذي إنَّ بل َفِهم، قد
قياًسا يَفَهُم فإنه الذهن طبيعة يُدِرك الكلمات هذه إليه ه تتوجَّ الذي اإلنسان وكان اإلنسان،
ذلك حتى هللا، من يَعلمون ال العرباِنيُّون كان ملَّا ولكن، إليه. يَستِمع من ِفكر نفسه عىل
يَتمُّ كيف أعَلُم ال فإني وجوده، من يتأكَّدوا حتى إليه الحديث ويُريدون اسمه، إالَّ الِحني
عن باهلل الصوت هذا عالقة تختلف ال (إذ هللا أنا يقول: مخلوق بصوٍت َمطلِبهم تحقيق
أتساءل وإني طبيعته). من ُجزءًا يَكون ال الصوت» «أي وهو به، األخرى املخلوقات عالقة
شفتَي حرَّك أنه لنفِرض موىس؟ أقول وملاذا موىس— شَفتَي حرَّك قد هللا أنَّ لنفِرَض ا: حقٍّ

بكثرٍي أقوى بلهجٍة العْرش الوصايا بحرفيَّة سبينوزا إيمان تأكيد إىل الجزء لهذا ِمزراحي ترجمة تتَِّجه 12
يف الدخول يف رغبٍة ُدون اإلرسائيليون يعتقده ملا ُمسايرة ُمجرَّد اإليمان هذا تجعل التي أبون ترجمة من

معهم. خالف
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عَرفوا قد يكونون فهل بها، وتنِطُق هللا» «أنا الكلمات: عن تُعربِّ يَجعلها نحٍو عىل ما حيواٍن
تحدَّث قد هللا أنَّ عىل رصاحًة ينصُّ الكتاب أنَّ يبدو ذلك، عن وفضًال الطريقة؟ بهذه هللا
عىل يَقتِرصوا لم اليهود وأنَّ سيناء، جبل الغَرضعىل لهذا السماء من نزل أن (بعد بنفسه
التي الرشيعة أنَّ إىل باإلضافة هذا 13.(٢٤ الخروج: انظر أيًضا، ِكباُرهم رآه بل سماعه،
وطني كترشيٍع ُوِضعت والتي الِحس، تحت تََقع ال التي الرشيعة هذه موىس، إىل بها أُوِحَي
تتخيَّلها، ُصورٍة أو هيئة أو ِجسٍم بال هللا بأن االعتقاد عىل تنُصَّ لم حذف، أو إضافٍة دون
تَنهانا كانت وإذا وحده. عبادته وتِجب بالثَّقة جديٍر إلٍه وجود يف باالعتقاد فقط تُوحي بل
عبادته. عن نَحيد ِلَكيال إالَّ ذاك فما هيئة، أية عىل ره نتصوَّ أو له صورة أيََّة نتخيَّل أن عن
قد كانوا لو إذ صورة، أيَِّة يف تََمثُّله يستطيعوا لم لذلك هللا؛ صورة يََروا لم اليهود أنَّ والواقع
عبدوا قد كانوا فلو ذلك، وعىل هللا. بدل لَديهم مألوًفا مخلوًقا بالرضورة الختاروا ذلك فعلوا
له ولقدَّموا الصورة تَُمثِّله الذي املخلوق لعبدوا بل عبدوه، َلَما الصورة هذه خالل من هللا
موىس رآه فلقد هلل، مرئية صورٍة إىل رصاحًة يُشري الكتاب ولكن التكريم، وفروض الشعائر
األمر هذا أنَّ يف شكَّ وال ظهِره، من يراه أن إالَّ يستطع لم ولكنَُّه يُخاطبه، هللا َسِمع عندما
فقرات تحليل أواِصل فسوف اآلن، أما بعد. فيما طويًال عنه سنتحدَّث ِرسٍّ عىل ينطوي

أوامره. عن هللا بها كَشَف التي الطُُّرق إىل تُشري التي الكتاب
َور الصُّ طريق عن الوحي حدوث إىل (٢١ (اإلصحاح األول األيام أخبار ِسفر يُشري
بيده،14 سيًفا قابًضا مالًكا فرُييه داود عىل غضبه عن هللا يكِشف حيث وحَدها ية الِحسِّ

وسبعون وأبيهور وناداب وهارون أنت الرَّبِّ إىل اصعد ملوىس «وقال :١ :(٩–١١ ،١-٢ :٢٤ (الخروج، 13
وأما يتقدَّمون، ال وهم الرَّبِّ إىل وحَده ُموىس يتقدَّم «ثم :٢ بعيد.» من واسجدوا إرسائيل شيوخ من
إرسائيل.» ُشيوخ من وسبعون وأبيهور وناداب وهارون موىس صعد «ثم :٩ معه.» يصعد فال عُب الشَّ
النقاء.» يف بالسماء أشبََه ويشء سمنجوني بالط من صنعه شبه رجليه وتحت إرسائيل إله «اقرءوا :١٠

بوا.» وَرشِ وأكلوا هللا فرأوا يَده يُمدِّد لم إرسائيل بني ُمختاري «وعىل :١١
وبيده والسماء األرض بني واقًفا الرب مالك فرأى طرفه داود «ورفع :(١٦ :٢١ األول، األيام (أخبار 14

وجوههم.» عىل بامُلسوح امُلرتدُّون والشيوخ داود فخرَّ أورشليم، عىل ممدوًدا مسلوًال سيفه
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هذه أنَّ يََرون وآخرين ميمون16 ابن أن صحيح لبلعام،15 أيًضا ذلك حدث وقد
ة ِقصَّ مثل ملك، ظهور تروي التي القصص كل (وكذلك حلم ُمجرَّد إالَّ ليست القصة

إله يهوه وعرف آرامي أصل من الُفرات صفاف عىل يعيش كان ُمتنبِّئ أو عراف Balaam بلعام 15

هم صفِّ يف لهم تنبُّؤاته ولكن لإلرسائيليني، ُمعاديًا ويبدو ،(١٨ :٢٢ (العدد، «إلهي» يه ويُسمِّ إرسائيل
امُلؤابيِّني من وفٍد مع يذهب أن Maab مؤآب ملك Balac باالق كلََّفه وقد نبوي. إلهاٍم من له وَقَع ِلما نظًرا
تمِض «ال الرحيل هللا ومنعه ليًال هللا سأل بلعام ولكن تقدُّمها، من يخىش كان التي إرسائيل إىل واملدينيِّني
وامِض «فُقم بالرحيل يهوه له سَمَح أخرى ومرة .(١٢ :٢٢ (العدد، مبارك» فإنه الشعب تلعن وال معهم
:٢٢ (العدد، بلعام حمار يتحدث ثم .(٢٠ :٢٢ (العدد، فقط» تصنَع إياه لك أقوله الذي األمر لكنَّ معهم
ُمتعددة أصول ذات ُمتناِقضة الرؤية وتبدو األوىل. الخطيئة عن قبُل من الحيَّة ثَت تحدَّ كما ،(٢٢–٣٥
يُديل عودته وبعد يهوه يَستشري ثُم األضاحي ويُقدِّم سبعة مذابح يُقيم ثُم املشرتكة القرابني بلعام ويقدِّم
(٧–١٠ :٢٣) له هللا ُمباركة عىل دليل وتكاثُره ُمختار شعب فهم إرسائيل، لعنة يستحيل األوىل: بنبوءته
فائقة قوة إرسائيل هللا أعطى كما املباركة، مهمة هللا من ى تلقَّ بأنه بلعام ح يُرصِّ الثانية النبوءة ويف
صولجان ويقوم يعقوب من كوكب «يسعى باالق غضب أمام الثالثة النبوءَة يُلقي ثُم (١٨–٢٤ :٢٣)
والعمالقة واألدومينيني امُلؤاِبيِّني من إرسائيل أعداء هزيمة يُبنيِّ ثم داود).» ململكة (رمز إرسائيل من

مدين. ِضدَّ امُلقدَّسة الحرب يف بلعام ُقتل وقد والقينيِّني.
ُعلماء من عالم وهو ١٢٠٤ سنة القاهرة يف وتُويف ١١٣٥ سنة قرطبة يف ُولد ميمون بن موىس 16

وينُقده، دائًما سبينوزا يذكره الوسيط، العرص يف اليهود علماء وأكرب وطبيب، وفلكي وفيلسوف التلمود
الكتاب تفسري يف ًة خاصَّ نظريَّاته وعىل ميمون ابن عىل ردٌّ هذه سبينوزا رسالة إنَّ نقول: أن ويُمِكننا
يف فلسفة عن يبحث أيًضا وُصويف بل مؤمن، ويهودي (مشائي) عقيل فيلسوف ميمون فابن املقدس،
خطيئة ة فقصَّ رمزية، معاٍن عىل ُمؤلِّفيها نظر يف وكذلك نظره يف الكتاب روايات وتدلُّ املقدس. الكتاب
ُمناقًضا امُلقدَّس للكتاب تفسريه خرج لذلك والحس؛ العقل بني اإلنسان يف املوجودة لة الصِّ عىل تدلُّ آدم
سبينوزا تفسري إىل بالنسبة شخصيٍّا ذاتيٍّا تفسريًا كان إنه أي النقدي، التاريخي سبينوزا لتفسري تماًما
به وإيمانه للكتاب ُخضوعه بجانب ألنه تفكريه؛ يف ُحرٍّا ليس ميمون ابن أنَّ سبينوزا ويرى املوضوعي.
من الخامس الفصل يف واضح هو كما تفسريه ويف فلسفته يف ينُقُده لذلك به؛ ويؤمن ألرسطو يخضع

الرسالة. هذه
ميمون ابن فيه يتَِّبع الحائرين» «داللة — التوراة عىل رشوحه بجانب — الرئيس ميمون ابن وكتاب
والرشيعة الِحكمة بني لة الصِّ يف ُرشد ابن ًة خاصَّ والفلسفة، الدين بني لة الصِّ يف املسلمني الفالسفة نظرية
تأويل بعد للِحكمة والرشيعة للعقل الدين إخضاع الفيلسوف عىل وَجَب اختَلَفتا فإذا بالطبع واتفاِقهما،
املعنى وبازدواجية الدينية الحقيقة بازدواجية املسلمني كالفالسفة يؤمن إنَُّه أي َمجازيٍّا، تأويًال النصِّ
يف الرمزي املنهج أُُسس وضَعْت التي اإلسكندرية مدرسة إىل ينتسب وبالتايل األفهام، لدرجات طبًقا
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يكون أن وينكرون إلخ). … ابنه18 يذبح أنه منامه يف رأى عندما إبراهيم وقصة مانويه17
لقد ثرثرة، ُمجرَّد الرأي هذا ولكن مفتوَحتنَي، بعيننَي ملك رؤية استطاع قد إنسان أي
يف وهي الخاصة، وتخيُّالتهم أرسطو تُرَّهات منه ليستخلصوا الكتاب تأويل هم َهمُّ كان
امُلؤزَّر نَرصه ليوُسف أوحى هللا فإنَّ ذلك، ُمقابل ويف للسخرية. َمدعاًة امُلحاوالت أكثر رأيي
ليُوَشع وأوحي نفسه،19 النبي ُمخيَّلة من ِبُصوٍر بل حقيقية، صور طريق عن ال ُمستقبًال،
الجيش، رأس عىل سيًفا شاهًرا مالًكا وأراه اإلرسائيليني، مع سيُحارب أنه وبالصور بالكالم
سنعِرضلذلك (كما أشعيا َعِلم وقد الخرب.20 هذا ليُوَشع ليؤكد ببعضالكلمات املالك ونطق
الشعب، عن تخلَّت قد هللا عناية أنَّ ية الِحسِّ ور الصُّ بعض خالل من السادس) الفصل يف

املسيحية. يف Origène وأوريجني Clément وكلمنت اليهودية، يف السكندري فيلون رأسها وعىل التفسري
ميمون.) موىسبن ذئيب): (أبو ولفنسون إرسائيل (انظر:

G. Vajda: Introduction à la pensée juive au Moyen-Age, أيًضا: (انظر
(.pp. 129–51

شمشمون، وأبو Dan دان سبط من Mavwé السبعينية ويف Manoah وبالعربية Manué مانويه 17

ونذَرت هللا إىل الصلوات وقدََّمت املالك رأت أن بعد ولكنَّها عاقًرا، امرأتُه وكانت Saraa سارا يسكن كان
ولًدا. أنجبت هللا ِلِخدمة ولَديها

البنه إبراهيم ذبح يَروي الذي والعرشين الثاني اإلصحاح التكوين ِسفر يف مذكورة القصة هذه 18

إليه هللا له أشار الذي املوضع إىل أفَضيا ا «فلمَّ :٩ السماء، من مالًكا رأى أن بعَد بكبٍش وفداءه إسحاق
«ومدَّ :١٠ الحطب.» فوق املذبح عىل وألقاه ابنه إسحاق وأوثََق الحطب َد ونضَّ املذبح هناك إبراهيم بَنى
قال: إبراهيم، إبراهيم قائًال: السماء من الربِّ مالك «فناداه :١١ ابنه.» ليذبح السكني فأخذ يَده إبراهيم
بابنك تبَخل ولم تقي أنك عرفُت اآلن فإني شيئًا به تفعل وال الغالم إىل يَدك تَُمدَّ ال «قال :١٢ ذا.» أنا ها
إىل إبراهيم فعَمَد الجداد يف بقرنَيه ُمعتقل وراءه بكبٍش فإذا طْرَفه إبراهيم «فرفع :١٣ عيلَّ.» الوحيد
وإسماعيل إبراهيم مع القرآن يَرويها التي نفسها ة القصَّ وهي ابنه.» بَدَل َمحرَقه وأصَعَده وأخذَه الكبِْش
َماذَا َفانُْظْر أَذْبَُحَك أَنِّي اْلَمنَاِم ِيف أََرى إِنِّي بُنَيَّ يَا َقاَل ْعَي السَّ َمَعُه بََلَغ ا َفَلمَّ * َحِليٍم ِبُغَالٍم نَاُه ْ ﴿َفبَرشَّ
َونَاَديْنَاُه * ِلْلَجِبنِي َوتَلَُّه أَْسَلَما ا َفَلمَّ * اِبِريَن الصَّ ِمَن هللاُ َشاءَ إِْن َستَِجُدِني تُْؤَمُر َما اْفَعْل أَبَِت يَا َقاَل تََرى
َوَفَديْنَاُه * اْلُمِبنُي اْلبََالءُ َلُهَو َهذَا إِنَّ * اْلُمْحِسِننَي نَْجِزي َكذَِلَك إِنَّا الرُّْؤيَا ْقَت َصدَّ َقْد * إِبَْراِهيُم يَا أَْن

.(١٠١–١٠٧) َعِظيٍم﴾ ِبِذبٍْح
.٣–١٠٠ يوسف: سورة وكذلك ،٣٧–٤٥ التكوين انظر: 19

ُقبالته واقف رجٌل فإذا ونظر طْرَفه رَفَع أريحا عند يشوع كان «وملَّا :١٣ :(١٣–١٥ :٥ (يشوع، 20

رئيس أنا بل كالَّ «فقال :١٤ ألعدائنا.» أم أنَت أَلنا له: وقال يشوع عليه فأقبل َمسلوًال، يِده يف وسيُفه
رب.» يا عبَدَك تأُمر بماذا وقال وسجد، األرض عىل وجهه عىل يشوع فسَقَط جئت، اآلن الربِّ ُجند

137



والسياسة الالهوت يف رسالة

ُملطَِّخني اإلرسائيليِّني ورأى للغاية، عاٍل عرٍش عىل ُمستويًا ُقدِسيَّتِه رأىهللايف أنه إليه فُخيَِّل
حينئٍذ شديًدا.21 بُعًدا هللا عن بعيدون أنهم أي البهائم؛ َرَوث يف وغاِرقني خطاياهم بوحِل
بكالٍم امُلستقبلة املصائب إليه وأُوِحيَت فيها، يًا ُمرتدِّ الشعب كان التي امُلشينة الحالة َفِهم
امُلقدَّسة، الُكتُب من ُمشابهة كثريًة أخرى أمثلًة أُضيف أْن ويُمكنني به، نطق قد هللا أنَّ ظنَّ

للجميع. معروفة ولكنها
يكن «إن النص: يقول ُقلته. ما رصاحة يؤكد (٦–٩ :١٢) العدد سفر من نَصٌّ وهناك
كانت ِحني يف َحلُّها يُمكن ورموز ية ِحسِّ بمظاهر (أي له أتعرَّف فبالرُّؤيا للربِّ نَبيٌّ فيكم
وأما حقيقي) بصوٍت الكالم يَسمع لن إنه (أي أُخاِطبه ُحلٍم يف رموز) دون موىس رؤية
يُعاين.»22 الرَّبِّ وشبَه بألغاٍز ال وعيانًا أُخاطبه َفٍم إىل فًما … هكذا فليس موىس عبدي
الخروج ِسفر من ذلك يتَّضح كما َرهبة، أيَِّة ُدون رفيًقا إيَّاَي ُمعتربًا إيلَّ يتحدَّث أنَُّه أي
حقيقيٍّا، صوتًا يسمع لم موىس، باستثناء نبي، أيَّ أنَّ إذن يقنٍي عىل نحن 23.(١١ :٣٣)
من يَُقم «ولم يقول: حيث الوضوح من بمزيٍد (١٠ :٣٤) التَّثنية ِسفر أيًضا يؤكده ما وهذا
سِمع أنه ذلك من واملقصود لوجه.» وجًها الرَّبَّ عَرف الذي كموىس إرسائيل يف نبيٌّ بَعُد

24.(٣٣ (الخروج، ُمطلًقا هللا وجَه يََر لم ذاته موىس ألنَّ فقط؛ هللا صوَت
الطريقني. هذَين سوى أخرى بُطُرق بالبرش يتَِّصل هللا أنَّ امُلقدَّس الكتاب يف أِجُد وال
أخرى. طرًقا نتصوَّر أن أو اآلن) أثبَتْنا (كما الطُُّرق هذه أمثال نختِلق أن إذن ينبغي فال

ُمقدَّس. فيه قائم أنت الذي املوضع فإن رجليك من نعَليك اخَلْع ليشوع الرَّبِّ ُجند رئيس «فقال :١٥
ذلك.» يشوع فصنع

رفيع عاٍل عرٍش عىل جالًسا السيد رأيُت عزرا امللك فيها مات التي السنة «يف :١ :(١–٥ :٦ (أشعيا، 21

وباثننَي وجهه يسُرت باثنني واحٍد لكل أجنحة ِستَّة قائمون افون َّ الرسَّ فوقه «من :٢ الَهيكل.» تمأل وأذياله
كلُّها األرض الجنود، ربُّ قدُّوس قدُّوس ويقول ذاك يُنادي هذا «وكان :٣ يَطري.» وباثنني رجليه يسُرت
يل ويل «فقلُت :٥ ُدخانًا.» البيُت وامتأل امُلنادي َصوت من العتَب أُُسس «فتزعَزَعْت :٤ مجده.» عن مملوءة
الجنود.» ربَّ امللك عيناي رأْت وقد فاه، الشِّ َدِنس شعٍب بني ُمقيم وأنا َفتنَي الشَّ َدِنس رجٌل ألنِّي هلْكُت قد
ح يُوضِّ حتى العهد ِسفر من سبينوزا بها يَستشِهد التي اآلية هذه يف طفيٍف تغيرٍي وقوع يُحتََمل 22

فيها. والتجسيم التَّشبيه
صاِحبه.» املرء يُكلِّم كما لوجٍه وجًها موىس الرَّبُّ «ويُكلِّم :(١١ :٣٣ (الخروج، 23

ويعيش.» إنسان يَراني ال ألنَُّه تَراه أن تستطيع فال َوجهي أما «وقال :(٢٠ :٣٣ (الخروج، 24
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وسائل إىل اللجوء دون ُمبارشًة بالبَرش يتَِّصل أن هللا ُقدرة يف أنَّ ا حقٍّ نعلم أنَّنا صحيح
بالرُّوح اإلنسان يُدِرك فِلَكي ذلك، ومع ُروحنا. إىل بماهيته يُوحي فهو نوع، أيِّ من مادية
أن يَِجب منها، استنباطها يُمكن وال ملعرفتنا األوىل األُُسس يف نة ُمتضمَّ ليست أشياء وحَده
ما شخًصا أنَّ أعتقد وال الكمال. يف وتفوُقه اإلنساني الرُّوح من أعىل بالرضورة ُروُحه تكون
أوامره، إليه هللا أوحى الذي باملسيح25 إالَّ الكمال، هذا إىل اآلخرين ُدون يِصل أن استطاع
بحيث بالرؤية، أو بالكالم ط توسُّ دون ُمبارشًة بها وأوحى البرش، خالص إىل تؤدِّي التي
قبُل من نفسه عن هللا كشف كما املسيح، ُروح خالل من للحواريني نفسه عن هللا كشف
موىس سِمَعه الذي وت كالصَّ هللا صوت املسيح صوت تَسمية إذن يُمكننا خارجي. بصوٍت
الِحكمة تُفوق ِحكمة هي هللا، ِحكمة بأنَّ أيًضا نقول أن نستطيع املعنى وبهذا قبل، من

للَخَالص. طريًقا أصبح املسيح وأنَّ املسيح، يف دت تجسَّ قد اإلنسانية،

املعروف للمسيح مة ُمجسَّ ُصورة أيَّة ُمطلًقا يقصد ال فإنه املسيح عن سبينوزا سيتحدَّث عندما 25

يف األبدي الفكر عىل رمزية بصورٍة يدلُّ حكيٌم تقديٍر أكثَِر عىل لديه فاملسيح املسيحية، العقيدة يف
امَلسيحيني إيمان عن فيها يتحدَّث ألنه الرسالة يف املوضوع هذا إىل سبينوزا تطرَّق وقد اإلنساني. الرُّوح
ذَّج السُّ اليهود إيمان عن يتحدَّث ألنه وكذلك الكتاب، لتقديس بالنسبة شعورهم َمسَّ يُريد وال العاديني
عن بالحديث فاء َ الرشُّ املسيحيني إقناع يُريد كما األنبياء، سائر عىل موىس بأفضلية يعتقدون الذين
Court Traité,) املسيح عن قبل من سبينوزا تحدَّث وقد وحَده. املسيح به اختصَّ الذي الرُّوحي اإللهام
اللفظ؛ إالَّ يَستَِعر لم سبينوزا إنَّ أي هللا؛ آثار من أثٌَر وهي الحركة به ويَعني هلل ابنًا بوصِفِه (Ch. IX
هللا َكمُّ هو املسيح إنَّ يقول: ولكنه إنسانًا. هللا يُصِبح أْن استحالة ويرى املسيح ألوهية يُنكر ألنَُّه وذلك
وأراد العقيل الُحبَّ عَرَف فريد حكيٌم لَديه املسيح أنَّ أي عالمة أو َوساطٍة بال ُمبارشًة هللا ُروح من يأُخذ
يُريد فسبينوزا كلها. الطبيعة يف تتبدَّد التي األبدية الِحكمة هو فاملسيح امُلثُل، طريق عن البََرش تعليم
،(Lettre LXXIII, Spinoza à Oldenbourg, p. 1338) للجسد طبًقا ال للرُّوح طبًقا املسيح معرفة
يُصدِّق أن ُدون بُولس القديس يفعل كما ُروحيٍّا، رمزيٍّا تفسريًا اإلنجيل يف وبَْعثه املسيح آالم يُفرسِّ وبالتايل
.(Lettre LXXvIII, Spinoza à Oldenbourg, p. 1352) األناجيل ُكتَّاب يَذُكرها التي الوقائع

املسيح عَرف لقد هللا، َفُم بل نَبيٍّا ليس أنه عىل الرابع الفصل يف املسيح عن للحديث سبينوزا وسيعود
Ethique,) هللا بِفكرة املسيح ُروح تختِلُط وبذلك الفالسفة، وأكَربُ بل فيلسوف إذن فهو بالفعل، هللا
عرف لقد وبالتايل واإلحسان، العْدل يُمارس من كلِّ يف حاِرض أبديٌّ إذن فهو ،(IV، prop. 68، Scolie
Lettre,) ُمختلفة عقائد من لَديهم كانت مهما واإلحسان العْدل يُمارسون ألنهم املسيح ُروح املسلمون

.(Spinoza à I. Osten, p. 1277
(.Brunschivicg: Spinoza et ses contemporains أيًضا: (انظر
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الكنائس بعض نظرة عن ُمطلًقا أتحدَّث لن أنَّني إىل القارئ أُنبِّه أن هنا عيلَّ ويِجب
وضعُت فلقد صدق، عن بذلك وأعرتف أفهمها، ال ألنِّي بل تُثبته، ما أُنكر ألنِّي ال املسيح، إىل
للمسيح ظَهَر قد هللا أنَّ منه ُجزء أيِّ يف أقرأ ولم نفسه، للكتاب طبًقا السابقة راتي تصوُّ ُكلَّ
هو املسيح وأنَّ املسيح بواسطة للحواريني نفسه عن كَشَف هللا أنَّ قرأُت بل خاطبه، أو
نفسه هللا يُبلِّغها أن دون مالك طريق عن بُلِّغت قد القديمة الرشيعة وأن الَخالص، طريق
ِمثله إنسانًا اإلنسان يُخاطب كما لوجٍه وجًها هللا خاطب موىسقد كان فإذا إلخ. … ُمبارشًة

بالرُّوح. الرُّوح اتِّصال ُمبارشًة باهلل املسيح اتََّصل فقد جسديهما) طريق عن (أي
َوحيًا شخٍص أيُّ يَتلقَّ لم املسيح، باستثناء أنه، هي ذلك من إليها نَِصل التي والنتيجة
ال النبوَّة أنَّ ذلك عن ويَنتُج صور، إىل أو كالٍم إىل أي الخيال؛ إىل االلتجاء دون هللا من
القادم. الفصل يف الوضوح من بمزيٍد ذلك سأُبنيِّ كما خصبًا، خياًال بل كامًال ِذهنًا تتطلَّب
بهذا أقوم ولكي األنبياء. عىل تَهبط التي هللا ِبُروح امُلقدَّس الكتاب يَعني ماذا لنبحث واآلن،

روح.26 بلفظ عادًة تُرتَجم التي «رواه» العربية الكلمة معنى عن أوًال سأبَْحُث البحث
تُستعَمل ولكنها معروف، هو كما الريح عىل األصيل، معناها يف «رواه» كلمة تدلُّ

مثًال: فتعني األول، املعنى من ة ُمشتقَّ أُخرى بمعاٍن األحيان، من كثري يف أيًضا،

نسمة.» أفواههم يف «وليس :(١٧ (اآلية ١٣٥ املزمور يف نِجد كما ِنسمة، (١)
إنه أي روحه.» إليه «وعادت :(١٢ :٣٠ (األول، صموئيل يف نِجد كما س تنفُّ أو نفخ (٢)

عىل: أيًضا الكلمة وتدلُّ س، التنفُّ يف بدأ
يف وكذلك ُروح.» أحٍد يف يبَق «ولم :(١١ :٢) يشوع يف نِجد كما القوة، أو الشجاعة (٣)

قَدمي.» عىل وأقاَمني قوة) (أي الرُّوح يف «ودخل :(٢ :٢) حزقيال
:(٨ :٣٢) أيوب يف نِجد كما الُقدرة أو فة الصِّ وهو آَخر معنًى أتى املعنى هذا ومن (٤)
فقط الشيوخ عند املعرفة عن نبَحَث أن ينبغي ال أخرى وبعبارٍة روًحا.» البرش يف «لكن

الذي الهجوم من جزءًا كان وربما الرسالة، نصِّ يف فية تَعسُّ بطريقٍة ُمْدَخًال اللغوي الُجزء هذا يبدو 26

(وقد أمسرتدام يف الربتغالية اليهودية الجالية مع العقيل انفصاله به ليُعلن ١٦٥٦ سنة سبينوزا كتَبَُه
هذا فيها وأدخل ١٦٦٥ سنة الرسالة سبينوزا َكتَب ثُم ،(Bayle بيل شهادة حدِّ عىل باإلسبانية ُكِتبت
قبل، من السنني عرشات به أُولَِع الذي النصوص وِبنَْقد امُلقدَّس للكتاب اللغوي بالتحليل الخاص الجزء

عرش. السابع الفصل يف ذلك بعد أيًضا األسلوب هذا يبدو كما
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«فإنه :(١٨ :٢٦) العدد سفر يف وكذلك الخاصة، وُقدرتِِه فرٍد كلِّ صفة عىل تعتِمد ألنها
الكلمة: تعني وكذلك ُروح.» فيه رجل

رأٌي أي آَخر.» ُروح له كان أنه «فبما :(٢٤ :١٤) العدد ِسفر يف نِجد كما رأي (٥)
أي ُروحي.» من عليكم أُفيض «فإني :(٢٣ :١) األمثال يف وكذلك أخرى، فكرة أو آَخر
أو الرغبة أو املشيئة أي اإلرادة معنى لتفيد أيًضا الكلمة تُستعَمل الحالة هذه ويف فكري.
يف وكذلك تسري.» كانت ري السَّ الرُّوح ه يُوجِّ حيث «إىل :(١٢ :١) حزقيال يف نجد كما الدافع،
سكب قد هللا «فإنَّ :(١٠ :٢٩) وكذلك روحي.»27 من ليس عهًدا «ويَبتُّون :(١ :٣٠) أشعيا
َهياُجهم. أي ُروحهم.» ْت رقَّ «حينئٍذ :(٣ :٨) القضاة ويف ُسبات.» رغبة) (أي ُروح عليكم
يأخذ ن ِممَّ أفضل انفعاله) عىل (أي ُروحه عىل يَسود «والذي :(٣٢ :١٦) األمثال يف وكذلك
نار «وُروحكم :(١١ :٣٣) أشعيا ويف ُروحه.» يضبط ال «اإلنسان :(٢٨ :٢٥) كذلك املدن.»
النفس، انفعاالت جميع عن للتَّعبري النفس بمعنى «رواه» نفسها الكلمة وتُستخَدم تأكلكم.»
التواضع، تفيد الهابطة» «والرُّوح الغرور، تُفيد العالية» «الروح فمثًال اإلنسان. مواهب بل
أيًضا وهناك الطيبة، تُفيد الطيبة» «والروح وداوية، والسَّ الكراهية تفيد الرشيرة» «والرُّوح
املصدر استعمال فيها يشيع التي العربية اللغة ويف الجماع. (رغبة) َشهوة أو الغرية» «ُروح
القوي أو الفطن أو الحكيم الشجاعة ُروح أو الِفطنة ُروح أو الحكمة ُروح تَعني كصفٍة

أيًضا: الكلمة وتعني إلخ. … اللطف ُروح وتعني القوة»28 أو الفطنة أو الحكمة «أو
«ولكليهما :(١٩ :٣) الجامعة يف نجد كما نفسه) (أو اإلنسان ُروح أو نفسه الفكر (٦)

هللا.» إىل الرُّوح «وتعود :(٧ :١٢) أو واحدة).» نفس (أو واحد روح

«عهًدا». بدَل «خليًطا» تُعطي العربي للنص الحرفية الرتجمة 27
الرب: السيد قال هكذا للرُّوح وُقل البرش ابن يا تنبَّأ الرُّوح، نحَو تنبَّأ يل: «فقال :(٩ :٣٧ (حزفيال، 28

من «قاس :١٦ :(١٦–٢٠ :٤٢ (حزقيال، فيَحيَوا.» املقتولني هؤالء يف وُهبَّ األربع، الرياح من الرُّوح أيُّها
الشمال جهة من «وقاس :١٧ امُلحيط.» عىل القياس بقصبة قصبة خمسائة القياس بقصبة الرشق وجهة
بقصبة قصبة خمسمائة الجنوب جهة من «وقاس :١٨ امُلحيط.» عىل القياس بقصية قصبة خمسمائة
امُلحيط.» عىل القياس بقصبة قصبة خمسمائة الغرب جهة من «وانعطف :١٩ امُلحيط.» عىل القياس
للفصل خمسمائة وعرضه خمسمائة طوله ُمحيطه عىل حائط له وكان قاَسه األربع الجهات «من :٢٠

والحل.» الُقدس بني
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يشءٍ جوانب أو منها) تهبُّ التي الرياح (بسبب العالم جهات الرُّوح تعني وأخريًا (٧)
29.(١٦–١٩ :٤٢ ٩؛ :٣٧ (حزقيال، يف نجد كما العالم، من الجهات هذه عىل يطلُّ ما

ألنه: إلهيٍّا ى يُسمَّ باهلل يتعلَّق يشء كلَّ أنَّ أيًضا ونُالحظ

هللا. َعينا هللا، قدرة نقول: كما هللا من جزء كأنه ويُعتَرب بطبيعته يتعلَّق (١)
الُكتُب يف السموات ى تُسمَّ املعنى وبهذا هللا، لفعل يَخضع أو هللا قدرة يف يكون (٢)
خادم نرص30 ونبوخذ هللا َسوط آشور يت وُسمِّ ومقرُّه، هللا َمطيَّة ألنَّها هللا؛ سموات امُلقدَّسة

إلخ. … هللا
هللا. ُخبز هللا، ُقربان هللا، معبد مثًال: هلل يُوَهب (٣)

موىسرشيعة عىلرشيعة يُطَلق فمثًال الفطري، للنُّور ف يتكشَّ أن دون األنبياء ينقله (٤)
هللا.

ُسبات أي هللا ُسبات الشاِهقة، الجبال أي هللا» «جبال ِمثال الدرجات أعىل عن يُعربِّ (٥)
ويقول: نفسه عن هللا يتحدَّث عندما (١١ :٤) عاموس يُفرسِّ املعنى وبهذا للغاية، عميق
يُمكن وال يُنىس، ال الذي التدمري هذا تذكَّروا أي وعمورة.»31 سدوم هللا َقَلب كما «فقلبتُكم
ِعلم سليمان لدى الفطري الِعلم ي ُسمِّ وكذلك بنفسه، هللايتحدَّث دام ما آَخر تفسرٍي أيِّ َقبول

.FM يف زيادة 29

بالد غزا Karkemish كركميش معركة قبل التاريخ يف ويظَهر Nabopolassar نبوبولرص امللك ابن 30
سوريا احتلَّ ثُم ،(٢ :٤٦ (إرميا، أبيه ملَرض كركميش معارك قاد ثم ٦٠٦ سنة Ouratrou أوراترو
يَهودا ملك Ioakin يواكني مُلعاقبة ٥٩٧ سنة أورشليم عىل استوىل ثم ٦٠١ سنة مرص حدود إىل ووصل
جديد من نرص نبوخذ أتى مرص غزو األخري هذا حاول وعندما .Sédécias صدقيا مكانه ب ويُنصِّ
٥٨١ سنة ثالثة مرة عليها استوىل ثُم بالفعل املدينة ووقعت (٥٨٨ سنة (آخر امُلقدَّسة املدينة وحارص
.٥٦٢ سنة ومات حياته أواخر يف مرص فرعون حارب ثم (٣٠ :٥٢ (إرميا، Godolias جدليا موت بسبب
(سدوم، امليت البحر جنوب الواقعة الخمس املدن من مدينتان Gomorrhe وعمورة Sodome سدوم 31

املدن ويف ،(١٤ التكوين، ١٠؛ (الحكمة، (Soar (صوعر Béla بالع صبوئيم) Adama أدمة عمورة،
،(١٩ :١٦ األول، صموئيل ٣؛ :١٣ (يشوع، عقرون جات، عسقالن، أشدود، غزة، الخمس: الفلسطينية
(التكوين: باألخالق كها تَمسُّ لعَدم ُهِدمت إنها الروايات: تقول التي سدوم يف لوط النبيُّ سكن وقد
ملكها مع القديم العهد فيَذُكرها عمورة أما .(٦ :٢ الثانية، بطرس رسالة ١٤؛ :٢٣ إرميا، ١٨-١٩؛

.(١٤ (التكوين: األحمر البحر ِتجاه وحلفائه Amraphel أمرافل حملة يف Birsha برشاع
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األرزات بمعنى هللا» «أرزات املزامري يف نقرأ وكذلك الشائع، العلم من أعىل إلهيٍّا علًما أي هللا؛
ُرعب «فوقع الشديد: الرعب عن للتعبري (٧ :١١ (األول، صموئيل يف ونقرأ للغاية، الضخمة
فْهَمهم يتعدَّى كان ما هللا إىل يَنِسبوا أن اليهود تَعوَّد املعنى وبهذا الشعب.» عىل الربِّ
والصاعقة والرعد هللا»، «غضب فالعاصفة العرص، ذلك يف الطبيعية أسبابه ويجهلون
يف ويختلفون هللا، كنز غرفة ونها يُسمُّ كهوٍف يف الرياح يحِبس هللا أنَّ ويعتقد هللا. سهام
نفسه وللسبب الرياح، ُمسريِّ أيول32 وليس هللا يجعلون ألنهم الوثِنيِّني؛ عن َدد الصَّ هذا
هللا، أفعال الطبيعية األشياء كلَّ أنَّ ذلك الدهشة، تُثري أفعاًال أي هللا أفعال امُلعجزات يت ُسمِّ
عندما عنه يُعربِّ أن املزامري كاتب أراد ما وهذا وحَدها. هللا بقدرة إالَّ تُؤثِّر أو تحُدث ال وهي
خطٍر شفا عىل وُهم للعربانيني، َفتَحت امُلعِجزات هذه ألنَّ هللا؛ ُقدرات مرص ُمعِجزات ى َسمَّ
أعمال عن ِقيل فإذا الشديد. إعجابهم فأثارت فيه، يأُملون يَكونوا للخالصلم طريًقا داهم،
طولها يف تزيد التي الطويلة األشجار عن ِقيل وإذا هللا أعمال إنها للعادة الخارقة الطبيعة
الطُّوال الرجال ى يُسمَّ عندما للدهشة يدعو ما هناك فليس هللا، أشجار أنها امُلعتاد عن
من كان وقد كفاًرا. وَفَسقة ُطُرق ُقطَّاع كانوا ولو حتى هللا، أبناء التكوين ِسفر يف األقوياء
يف فرَق ال اآلخرين، عىل إنساٌن فيه ق يتفوَّ ما كلَّ هللا إىل يَنِسبوا أن عامٍّ بوجٍه الُقَدماء عادة
يف اآللهة ِفكر كان ُرؤياه: تفسري َسماع بعد مثًال، فرعون، قال فقد ووثِنيِّني. يهود بني ذلك
الطريقة هذه إنَّ بل ِفكرها، وهبَتُْه قد امُلقدَّسة اآللهة إنَّ لدانيال نرص نبوخذ وقال يوسف.
يٌَد صاَغتُْه فائقة بمهارٍة املصنوع اليشء أنَّ فِعنَدهم الالتينِيِّني، عند حتى شائعة التعبري يف
يعِرُف كما هللا يُد صاغتُْه نقول: أن فيِجب العربية إىل التعبري هذا ترجمة أرْدنا فإذا إلهية.

العربية. اللغة علماء

فعبارة هللا، ُروح ِذكر فيها يَِرد التي الكتاب نصوص كل تفسري علينا يسُهل وهكذا
أشعيا يف نِجد كما عاِتية ة جافَّ قويًَّة ريًحا إالَّ النصوص بعض يف تعني، ال يهوه أو هللا ُروح

األوديسا، يف مذكور هو كما الرياح سيد أيول أنه عىل ويُؤَخذ Posidon بوزيدون ابن Eole أيول 32
استقبال أيول استقبله Eolia أيوليا جزيرة إىل أوليس وصل فعندما بينهما، يُفرَّق األحيان بعض ويف
واحدة ِريٍح باستثناء الرياح كلَّ فيها حبََس قربًة أيول أعطاه أوليس رحيل وعند شهًرا وأضافه الصديق
مملوءة أنها ظنُّوا أن بعد القربََة ِرفاُقه فتح أوليس نوم أثناء ويف أنطاكية. إىل ُمبارشًة سفينتَُه ليدفع
ذهب أوليس أن أيول وظنَّ أيوليا، ساحل إىل بالسفينة قذََفت عاصفة وثارت الرياح فخرجت بالَخْمر

وشأنه. فرتكه اآللهة غضب ضحيََّة
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:(٢ :١) التكوين سفر يف وكذلك رة، ُمدمِّ ِريح أي فيه.» هبَّ الربِّ ُروح «ألن :(٨ :٤٠)
شجاعة «ُروح» كلمة تعني وكذلك املياه.» وْجِه عىل يرفُّ للغاية) قويَّة ِريح (أي هللا «وِريح
أي هللا» «بروح شمشمون34 وشجاعة جدعون،33 شجاعة يَِصف امُلقدَّس فالكتاب فائقة،
أو هللا «ُروح بأنها امُلعتاد تُفوق قوَّة أو ِصفٍة كلُّ تُوَصف كذلك امتحان. كلَّ تفوق شجاعة
بعقٍل أي هللا.» روح من (بصالئيل)35 «ومألته :(٣ :٣١) الخروج ِسفر يف فمثًال هللا». ِصفة
«ويستقرُّ :(٢ :١١) أشعيا يف وكذلك نفسه. الكتاب ذلك يُبنيِّ كما امُلعتاد، فوق وَمهارة
التصوير ِبلُغة — بقليٍل ذلك بعد — ذاته النبيُّ سيَرشُحه كما يعني وهذا «. الربِّ ُروح عليه
شاءول36 ُحزن َوَصف كما إلخ. … والشجاعة والفطنة الحكمة فضيلة الكتاب، يف املألوفة

قبيلة من Joas يواش ابن امليالد. قبل عرش الثاني القرن يف إرسائيل ُقضاة قايض Gédéon جدعون 33

(القضاة، املدنيني هجمات من اإلرسائيليني لخالص هللا َدعاه Ophra عفرة يف يُقيم وكان Manasséمنيس
Ashéra؛ عشرية لإللهة امُلقدَّس التمثال وَحَرق بْعل مذبََح حطَّم بيهوه القوي إليمانه ونظًرا ،(١١–١٨ :٦
:٦ (القضاة، امُلشتِعل الجمر آية وبعد نفسه». عن بعل «فليدافع أي Yeroubbaal يربعل ي ُسمِّ ولذلك
وزبلون Aser وعازر منيس أسباط وحلفائها مدين ِضدَّ األردن نهر غرب يف حملة جدعون قاد (٣٦–٤٠
إلخوته وانتقم وهَزَمهم األردن رشق حتى وتابعهم ،(١١ :٧ (القضاة، Nephtali ونفتايل Zabulon
يهوه ألنَّ رفض جدعون ولكن امُللك، اإلرسائيليون له قدَّم بالجميل منهم واعرتاًفا (٤–٢١ :٨ (القضاة،
:٨ (القضاة، مات حتى أمريًا وعاش الغنائم من بنصيبه ريض ولكنَّه َمِلَككم يَكون أن يِجب الذي هو

.(٢٢–٣٢
وهب لقد والدين. الوطن عىل الحفاظ هي رسالته كانت إرسائيل بني قضاة آخر Samsom شمشمون 34

وظهرت ُقوَّته، ِرسُّ هو هذا وكان الرُّوحية، املرشوبات عن وامتناعه الطويل َشعُره ذلك وآيُة هلل حياته
(القضاة: فلسطينيَّات ثالث أمام ًة خاصَّ النساء أمام ضعيًفا كان ولكنه الفلسطينيني، ُمحاربة يف قوَّتُه
حتى قوَّته له يُعيد أن أخريًا هللا ورجا تاب وأُهني أُِرس أن وبعد لدليلة. قوَّتِه ِرسَّ أذاع إنه حتى (١٦ ،١٤

.(٢٨ :١٦ (القضاة، يموت أن قبل ورسالته حياته تحقيق يُعيد
٢٢؛ :٣٨ ١؛ :٣٧ ١؛ :٣٦ ٣٠؛ :٣٥ ٢؛ :٣١ (خروج، يهوذا سبط من Uri أوري Béséléel  ابن بصالئيل 35
األثاث ُصنع عىل واإلرشاف املظلَّة لبناء هللا اختاره (٥ :١ الثاني، األيام أخبار ٢٠؛ :٢ األول، األيام أخبار

.(٢٣–٣٨ :٣٠ (الخروج، مرص يف ذلك بصالئيل تعلَّم أن بعد للمعبد امُلقدس
من Cis قيس ابن وهو (١٠٣٥–١٠١٥) الشعب اختاره إرسائيل بني ملوك أول Saul شاءول 36

وملكيشوع Ishabaal أشبعل أو Ishboset Ionathas  أشبوشت يوناتان ثالثة أوالد وله بنيامني سبط
الرأي ُمتصلِّب الطبع حادَّ املزاج عصبيَّ قلًقا الطُّول فاِرع وكان Mérob Mikal  مرياب وابنه Melchisna
منه طلب ثم ،(١ :١٠ األول، (صموئيل ا رسٍّ باَرَكه صموئيل ولكن القتل، إىل ِغريتُه دفعتُْه حتى وغيوًرا
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حزنهللا ُحزنه وا َسمَّ الذين شاءول عبيد أن والواقع شديد. حزن أي الخبيثة» هللا «ُروح بأنه
عىل يَدلُّ وهذا الناي، عىل بالغناء نفسه عن ح لرُيوِّ ِبجواره موسيقى باستدعاء نصحوه قد
اإلنسان نفس عىل أيًضا هللا روح تعبري ويُطَلق طبيعيٍّا. ُحزنًا هللا بحزن يَعنُون كانوا أنهم
إن يقول: التكوين ِسفري يف نصٍّ إىل إشارة أنفي.» يف هللا «ُروح :(٢٧ :٣) أيوب يف نجد كما
:(١٤ :٣٧) لألموات ُمتنبِّئًا حزقيال يقول وكذلك اإلنسان. أنف يف الحياة بنفس نَفَخ قد هللا
أيوب يقول نفسه املعنى ويف جديدة. حياًة سأُعطيكم أي فتحيون.» فيكم ُروحي «واجعل
التي النفس (أي ونِسمته ُروحه إليه الستضمَّ هللا) أراد لو (أي أراد لو «إنه :(١٤ :٣٤)
تميِّز) (أو اإلنسان مع ُروحي تحلُّ «ال :(٣ :٦) التكوين ِسفر نصَّ فإنَّ كذلك أعطانا).»
مُلقتَضيات وفًقا اإلنسان سيسلُك اآلن من اآلتي: النحو عىل تفسريه يجب جَسٌد.» ألنه أبًدا
:٥١) املزمور يف أيًضا ونقرأ والرش. الخري بني ليُميِّز إياه وهبتُه الذي للذهن تبًعا ال الجسد
معتدلة) رغبة (أي داخيل يف جدِّد ُمستقيًما وُروًحا هللا يا يفَّ اخلُْق طاهًرا «قلبًا :(١٢-١٣
يعتقدون العربانيون كان إذ القدُّوس.» ُروحك ِمنِّي تنِزع وال وجهك أمام من تطَرْحني وال
لذلك، فحْسب؛ بالَخري تأُمر النفس أنَّ ِحني عىل البدن، من حقيقة تأتي الخطايا جميع أنَّ
هللا يحَفظ حتى بالدُّعاء ويكتفي الجسد، شهوة من يُخلِّصه أن هللا من املزمور كاتب يطلب
وذلك اإلنسان، هللاصورة إعطاء الكتاب عادة كانت ا وَلمَّ إياه. وهبَها التي نفسه له القدوس
بل وانفعاالت، وحساسيًة نفًسا له ينِسب أن اعتاد كما ة، العامَّ عند التفكري مستوى لَضْعف
النفس، عىل دائًما تدلُّ املقدسة) الكتب (يف هللا روح عبارة فإن ونفًسا، بدنًا إليه وينسب
:(١٣ :٤٠) أشعيا يتساءل وهكذا هللا. فم من النفس أو القوة أو واالنفعال القلب عىل أي
ترَغَب ألْن هللا نفس يدفع هللا سوى من ومعناها: نفسه) (أي الرب؟» روح أرشد «وَمن

شاءول فَقِبل عنهم، الدفاع Ammonites األمونيني َدهم هدَّ أن بعد Galaad وجلعاد Iabés يابيش أهايل
األول، (صموئيل الشعب انتخبَُه ثُم ،(١–١١ :١١ األول، (صموئيل األردن رشق يف اإلرسائيليني وخلََّص
وضد (١٣-١٤ األول: (صموئيل الفلسطينيني ِضدَّ عسكريٍّا قائًدا وأصبح ،(١٣–١٥ :١١ ،١٧–٢٧ :١٠

.(١–٩ :١٥ األول، (صموئيل العمالقة
األول، (صموئيل صموئيل يَنتِظر ولم القرابني قدَّم فقد هللا. فلَفَظه مرَّتنَي صموئيل عصا ولكن
إليه عهد ثم ،(٩–٢٣ :١٢ األول، (صموئيل العمالقة عىل ُمربًما قضاءً يقيض يزل ولم (٨–١٥ :١٣
(صموئيل شكٍّ َموِضع أصبح ولكنه (١٣–٢٧ :١٨ األول، (صموئيل ابنتَه وزوََّجه الجيش بقيادة داود
ويأتي داود مع شاءول قصة وتستمرُّ .(٨–١٧ :١٩ األول، (صموئيل مرَّتنَي قتَْلُه وحاول ،(٩ :١٨ األول،

.(٣١ ،٢٨ األول: (صموئيل Gelboe جلبوع معركة يف شاءول ويموت جديد من الفلسطينيُّون
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عىل ترتََّب وقد الُقدُّوس.» ُروَحه وحزَّنوا تمرَّدوا «لكنهم :(١٠ :٦٣) يف الحال وكذلك شيئًا؟
هللا. ِفكر عن تُعربِّ الرشيعة هذه ألنَّ موىس؛ رشيعة عىل للداللة هللا ُروح عبارة استعمال ذلك
القدُّوس.» ُروحه داِخِله يف جعَل الذي «أين :(١١ نفسه: (اإلصحاح أشعيا يف نقرأ فمثًال،
«وآتيتَُهم :(٢٠ :٩) نحميا يف نقرأ كذلك السياق، من بوضوح يفهم كما موىس، رشيعة أي
نصٍّ إىل ويُشري بعرصالرشيعة، نحميا يُذكِّرهم فهنا ليُعلِّمهم.» نفسك) (أي الصالح ُروحك
إلخ.» … وفهمكم ِحكمتُكم الرشيعة) (أي «ألنها موىس: فيه يقول (٦ :٤) التثنية ِسفر من
أي االستقامة.» أرض يف يَهديني فهو صالح روحك «إن :(١٠ :١٤٣) املزمور يف نِجُد كذلك
ُروح تَعني ذلك عن وفضًال املستقيم. الطريق إىل سيقودنا إلينا به أوحيَت الذي فكرك إن
يَنِسب كما به، يَليق ال هذا أن ومع هلل. الكتاب يَنِسبُه ما وهو النفس، قبل، من ُقلنا كما هللا،
ُقدرة أيًضا اللفظ ويعني 37،(٦ :٣٣ املزمور، (انظر: والبَدن والحساسية النفس أيًضا إليه
ُقدرته أي صنََعني.» الذي هو هللا «ُروح :(٤ :٣٣) أيوب يف الحال هو كما ِصفته أو هللا
«بكلمِة الشعري: بأسلوبه أيًضا يقول املزمور كاتب ألنَّ أوامره، ُقلنا ِشئنا إن أو وصفته،
تنطق التي َمشيئته (أي جنودها كلُّ فيه َفِمه) من بنَفٍس (أي وبُروح السموات ُرِفعت الربِّ
أفرُّ وأين ُروحك، من أذهب «أين :(٧ :١٣٩) املزمور يف نِجد وبامِلثل واحد).» نَفٍس يف بها
نفسه، املزمور كاتب عند ذلك بعد نِجُدها التي اإليضاحات حسب يعني وهذا وجهك.» من
املقدس الكتاب يف هللا ُروح يستعمل وأخريًا وحضورك. ُقدرتك عن بعيًدا الهَرب يُمِكنني أين
الرب؟ ُروح قرص هل (٧ :٢) ميخا يف فمثًال والرحمة، اللطف أي هللا، مشاعر عن للتعبري
بالقوة وال بالجيش «ال :(٦ :٤) زكريا يف وكذلك (املشئومة) أعماله؟ أهذه رحمته) (أي
النبي نفس عند ٧ اإلصحاح من ١٢ اآلية أنَّ وأعتقد وحَدها.» برحمتي) (أي بُروحي ولكن
أرسله الذي والكالم الرشيعة يسمعوا لئالَّ كالسامور قلوبهم «وجعلوا نفسه: باملعنى تفيد
تظلُّ 38(٥ :٢) حجاي يقول وكذلك األولني.» األنبياء ألسنة عىل رحمته) (أي بروحه هللا
هو أرسلني «واآلن :(١٦ :٤٨) أشعيا نص يف أما تخافوا. ال بينكم، نعمتي) (أي ُروحي
أوحى الذي هللا ِفكر وإما ورحمته، هللا لُطف معنى ا إمَّ هنا يفيد الرُّوح لفظ فإن وُروحه.»

جنودها.» كلُّ فيه وبُروح السموات ُصِنعت الربِّ «بكلمة :(٦ :(٣٢) ٣٣ (مزمور 37

سبينوزا يقصده ما وهو «ُروح» لفظ تُغفل الكاثوليكية الرتجمة ألن امُلرتجم عمل من الرتجمة هذه 38

معكم). وأنا … (تشدَّدوا املعنوية بالرتجمة وتكتفي
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بغضب ألُخربكم إليكم فيها أتيُت مرة أول (أي األول من إنِّي يقول: النبي ألنَّ الرشيعة يف به
أثبت (وقد هناك كنُت األمر يحُدث أن قبل من أنا خفية، يف أتكلم لم ِضدَّكم) وحكمه هللا
ألتغنَّى إليكم هللا رحمة أرسلتْني السعادة رسول اآلن «ولكن :(٧ اإلصحاح يف أيًضا ذلك
به أوحى الذي الفكر أنه عىل الرُّوح َفهم قبْل من قلُت كما أيًضا ويُمِكننا باستقراركم.»
أعلنها التي الرشيعة ألوامر طبًقا العربانيني ليُحذِّر أتى الرسول أنَّ بمعنى الرشيعة، يف هللا
نفسها وبالطريقة نفسها الظروف يف حذََّرهم قد بذلك ويكون 39(١٧ :١٩) األحبار سفر
ولكني موىس، فعل كما باالستقرار أيًضا لهم تنبَّأ النهاية ويف موىس. بها حذََّرهم التي

األول. التفسري أفضل شخصيٍّا
العبارات: هذه َمعاني األمثلة هذه من اتََّضح أن بعد األول موضوعنا إىل فلنرِجع واآلن،
القدس بالرُّوح أو هللا بُروح ميلء البرش البرش، يف ُروحه هللا أنزل النبي، يف هللا ُروح «كان
املعتاد،40⋆ فوق ة خاصَّ فضيلة لألنبياء كانت أنه سوى تعني ال العبارات فهذه إلخ.» …
فكر إدراك عىل قادرين ذلك إىل باإلضافة وكانوا دواًما، التقوى عىل يُثابرون كانوا وأنهم
ولهذا الذهن؛ حكم أو الذهن تعني قد العربية يف ُروح (كلمة) أنَّ بيَّنَّا وقد ِحَكِمه. أو هللا
هللا ُروح ى تُسمَّ أن اإللهي، الفكر عن تعبريها بمقدار نفسها، الرشيعة ت استحقَّ السبب
ِفكر اإللهية، األوامر عن يكِشف كان ما بقْدر األنبياء، خيال تسمية يُمكن وبامِلثل وفكره.
وأحكامه هللا ِفكر أنَّ صحيح هللا. ِفكر لَديهم كان األنبياء بأنَّ القول ويمكننا وُروحه، هللا
ومع الكتاب) لغة (ُمستعملني هللا ِفكر ِمنَّا كلٌّ يُدِرك بحيث أذهاننا، يف َمسطورة األبدية
من ُقلنا كما لها، يكن لم البرش، لكلِّ ُمعطاًة كونِها إىل نظًرا الفطرية، املعرفة فإنَّ ذلك
وبالتايل البرش، سائر فوق أنهم يدَّعون كانوا الذين العربانيني عند ًة وخاصَّ كبرية ِقيمة قبل،
ألن هللا ُروح لَديهم األنبياء إنَّ يُقال: كان وأخريًا الناس. بني امُلشرتك الِعلم احتقار اعتادوا

وزًرا.» فيه تحِمل وال عتابًا عاِتبُْه بل قلبك يف أخاك تبغض «ال :(١٧ :١٩ (األحبار، 39

يتجاوزون إنهم يُقال ال فإنه اآلخرين دون الطبيعة إيَّاهم أعطتْها مواهب الناس لبعض أنَّ ⋆ مع 40

قامة فمثًال البرشية. للطبيعة بتعريِفنا لهم امُلميِّزة فات الصِّ رؤية علينا استحال إذا إالَّ اإلنسانية الطبيعة
إنساني، فهو ذلك ومع عر، الشِّ قْرض الناس من قليل عدد ويستطيع إنسانية، إنها إالَّ ناِدرة العمالقة
وجد إذا أما أيًضا. إنساني أمٌر أمامنا كأنها حيٍّا تخيًُّال مفتوحتنَي بعيننَي األشياء بعض تخيُّل وكذلك

اإلنسانية. الطبيعة حدود يتجاَوز فإنه للمعرفة أخرى وأُسًسا لإلدراك أخرى وسيلًة أحٌد
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كما هللا، إىل إرجاعها اعتادت السبب ولهذا لها؛ وتدهش النبوية املعرفة ِعَلل تجهل ة العامَّ
هللا. معرفة تْها وسمَّ ُمعِجز، يشءٍ كلَّ له تُرِجع

باالستعانة إالَّ إلهيٍّا وحيًا وا يتلقَّ لم األنبياء أنَّ ٍد تردُّ ُدون اآلن نُؤكِّد أن نستطيع
ألنَّنا ونظًرا أخرى. مرًَّة وخياليًة مرًَّة حقيقيًة تكون ُصوٍر أو كلماٍت بوساطة أي بالخيال،
بَيَّنَّا كما — نا حقِّ من فليس النبوية، املعرفة هذه غري أخرى وسيلٍة أيََّة الكتاب يف نِجد لم
الوحُي هذا صَدَر التي الطبيعة بقوانني يتعلَّق فيما أما أخرى. وسائل نختِلق أن — قبل من
بأنَّ اآلخرون، يقول كما أقول، أن أستطيُع إنَّني أعلمها، ال بأنِّي أعِرتف فإني لها طبًقا
يعني ألنه شيئًا؛ يَعني ال القول هذا ِمثل بأنَّ أعتقد ولكني هللا، بُقدرة حَدث قد الوحي
ملَّا إنه بل هللا، عن بالفعل يصُدر يشء كلَّ إنَّ ُمتعاٍل.41 بلفٍظ فردي يشءٍ صيغة إيضاح
الطبيعية، الِعَلل نجهل ما بقْدر أنَّنا املؤكد فمن هللا42 ُقدرة ذاتها هي الطبيعة ُقدرة كانت
الِعلَّة نجهل عندما هللا قدرة إىل نلتجئ أن إذن يُعقل فال هللا، ُقدرة فِهْمنا قد نكون لن
يف فَلْسنا النبوية املعرفة ِعلَّة أما نفسها، هللا قدرة نجهل عندما أي ما، ليشءٍ الطبيعية
عىل فقط هنا بحثُنا يقتِرص قبل من أبَديناها التي للُمالحظة فطبًقا معرفتها، إىل حاجة

يف سبينوزا عند اللفظ هذا تعريف (انظر Transcendental متعاٍل بلفظ فردي يشء تفسري إن 41
وهذا باملجرَّد الواقعي تفسري أو عامٍّ بيشءٍ فرديٍّ يشءٍ تفسري هو (Ethique, II, prop, 40، Scol. I
«األخالق» كتاب يف يقول كما امُلتناهي د امُلحدَّ الفردي اليشء يُعرف فال نفسه؛ سبينوزا منطق يُناِقض
وملَّا بوجوده. أو بماهيته يتعلَّق فيما سواء كذلك، وُمتناٍه وُمحدَّد فردي بيشءٍ ِبربِطِه إالَّ ،(I, prop. 28)
أن أو حقيقية معرفة نَعِرفها أن يُمكن فال العلمية الناحية من ذاتها يف النبوَّة تفسري امُلستحيل من كان
ولكن بسهولة، النفسية الناحية من تفسريها يُمكن قد الفصل). هذا نهاية (انظر األنبياء يقني نعرف
َوحٍي كلَّ يُنكر سبينوزا ولكن خارجيٍّا، وحيًا كونها أي املوروث يني الدِّ طابعها يُفقِدها التفسري ذلك

إىل أيًضا يُؤدِّي والذي الفلسفة منبع هو الذي الفطري النُّور طريق عن بالوحي إالَّ يُؤمن وال خارجي
يشء سبينوزا عند فالوحي الطبيعة. يف خارجيٍّا ًال تدخُّ باعتبارها امُلعجزات يُنِكر كما والتقوى، الطاعة
وتطبيق الطاعة وعىل الخيال عىل فائقة ُقدرًة أوتوا بََرش هم واألنبياء عرش) الثالث الفصل (انظر طبيعي

األخالق. مبادئ
.Ethique, I. Schol. Propo. 18, 25, 26, 29, etc انظر: 42
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النبوَّة

نبحث أن ُدون الطبيعية، امُلعطيات مع نفعل كما نتائجنا، منها لنستخِلص الكتاب تعاليم
التعاليم.43 هذه ِعَلل يف

من كثريًا أنَّ شكَّ فال بالخيال، باالستعانة اإللهي الوحَي أدركوا قد األنبياء كان وملَّا
تزيد أفكاًرا ن نُكوِّ أن نستطيع والصور بالكلمات ألننا الذهن؛ حدود تعدَّْت قد تعاليمهم

الطبيعية. معرفتنا عليها تقوم التي الذِّهنية واملفاهيم باملبادئ نُكوِّنها التي تلك عن
ويَعرِضونها تعاليمهم يُدركون األنبياء جعل الذي السبب لنا يَتبنيَّ ذلك، عىل وبناءً
جسمية، بطريقٍة الرُّوحية الحقائق عن ون يُعربِّ وجعلهم األلغاز، أو األمثال بلُغِة دائًما
الِكتاب يَستعِمل عندما نندِهش لن الخيال. طبيعة مع تماًما تتَِّفق التي هي األساليب فهذه
يف نجدها التي كتلك غاِمضة َمعيبة لُغًة هللا، فكر عن أي الرُّوح، عن للتعبري األنبياء أو
ُمستويًا هللا ميخا رأى فلقد 45،(٢١ :٢٢ (األول، امللوك سفر ويف 44،(١١ :١٧) العدد سفر
املسيح تالمذة ورأى ناًرا، حزقيال ورآه بالبياض، ًحا ُمتلفِّ عجوًزا دانيال ورآه العرش، عىل
النريان، من ألسنٍة صورة يف الحواريُّون ورآها حمامة، صورة يف هابطة القُدس الرُّوح
جميًعا تتَِّفق الرَؤى هذه العقيدة. إىل تحوُّله لحظة يف ساطًعا نُوًرا بولس رأى فقد وأخريًا
النبوَُّة تَبَق لم وُمتقلِّبًا، ُمبهًما الخيال كان ا فلمَّ وأخريًا، ولألرواح. هلل العامة رات تصوُّ مع
إالَّ تُعَط لم إنها أي للغاية، نادرة كانت بل باستمرار، تتكرَّر ولم األنبياء، أمام ماثلًة دائًما
فإنَّنا كذلك األمر كان وملَّا نادًرا. إالَّ القليل العدد هذا عند تحُدث ال بل الناس، من قليٍل لعدٍد
ُدون بالخيال يُدركونها التي املوضوعات تلك يف يَقينهم األنبياء أقام أساٍس أي عىل نتساءل:
املوضوع هذا يف نقِرتُحه ما كلَّ فإن يشءٍ من يُكن مهما امُلؤكَّدة؟ الفكر مبادئ من ضماٍن
علًما النبوَّة عن نعلم ال — قبل من ُقلنا كما — ألننا الِكتاب عن صارًدا بَدوره يكون أن يِجب
حديثي يف القادم الفصل يف وسأُبنيِّ األوىل، بالِعَلل تفسريها نستطيع ال إنَّنا أي صحيًحا،

عليه. يعتمدون الذي اليقني عن الكتاب يقول ماذا األنبياء عن

حقيقتها. يُعنيِّ ال إنه أي ِعَللها طريق عن املقدَّسة الُكتُب مُلعطيات رشًحا سبينوزا يبحث ال 43

معك فيحملون عليهم وأُِحلُّه عليك الذي الرُّوح من وآُخذ معك وأتكلَّم أنا «فأنزل :(١٧ :١١ (العدد، 44

وحدك.» أنت تَحِمل وال الشعب أثقال
أُغويه.» أنا وقال: الرب، يَدي بني ووَقَف ُروح خرج «ثم :(٢١ :٢٢ األول، (امللوك 45
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الثاني الفصل

األنبياء

عىل أعظم بُقدرة األنبياء تَمتُّع إىل — قبل من أْرشنا كما — السابق الفصل من انتَهينا
فمن ذلك، عىل الكافية الرباهني امُلقدَّس الكتاب روايات ويف أكمل،1 بِفكر ال الحي، الخيال
ِحكمته، يف البرش سائر فاق أنه مع النبوَّة، هبة لَديه تكن لم ُسليمان أن مثًال به امُلسلَّم
أنبياء، وكلكول2 ودرداع هيمان أمثال من الراجح، العقل ذوو الرجال يُكن لم وكذلك
هاجر3 مثل الساذجات النساء بعض وكذلك العلم، عن غرباء اًال ُجهَّ رجاًال أنَّ حني يف

مع امُلتَِّفق الخاص خيالُه ولكلٍّ خصبًا، خياًال لألنبياء أنَّ وهي الفصل أول من نظريَّته سبينوزا يضع 1

وهذا الخيال. من ُجزء النبوَّة أنَّ وهي أخرى إىل يِصل النظرية هذه من وابتدأ وثقافته. وبيئِتِه ِمزاجه
يكِشف بحيث ونصوصه وبراهينه ته ُحجَّ يُنظِّم ثُم ِفكرٍة عىل الربَْهنة ُمحاولته وهو سبينوزا منهج هو
كان وبالتايل الحقيقة، يف عليها الربهنة يُريد التي وهي سبينوزا، إليها يهدف بعيدة أخرى فكرًة القارئ
األسلوب بهذا إالَّ يسَمُح ال عٍرص يف خاصًة النظر ق يُدقِّ من إالَّ يفهمها ال التي البعيدة أهدافه لسبينوزا
ليبنتز عنه قال حتى امُلقدَّس للِكتاب الزائفة السلطة يهِدم أن واستطاع امُلقِنع، األسلوب أعني التعبري؛ من

أوروبا.» يف اندَلَعْت التي العاِرمة الثورة عن يُعِلن الهاي من «يهودي
الفولجاتا تكتبهم كما ،(Malchol ملكول (ابن Calchol وكلكول Dorda ودرداع Heman هيمان 2

إتيان من الناس جميع من أحكم (سليمان) «وكان ُسليمان من أقلُّ ولكنَّهم بِحكمتهم، مشهورون
.(٣١ :٤ األول، (امللوك «… ماحول بني ودرداع وكلكول وهيمان األزراحي

تقيض كما َزوجها أعَطتْها ولذلك العاقر؛ إبراهيم زوجة سارة وخادمة مرصية جارية Agar هاجر 3

هاجر عادت ثم سارة، طرَدتْها حتى سيَِّدتها عىل تتمرَّد وبدأت إسماعيل هاجر فوَلَدْت العادات بذلك
ولِدها مع نهائيٍّا سيَِّدتُها فطرَدتْها جديد من وتمردَّت إسحاق وولدت ،(١٦ (التكوين، لَسيِّدتها واعتذََرت
:٢١ (التكوين، وأبعَدها كِتِفها عىل والطفل ماء وقربة ُخبًزا هاجر وأعطى ذلك إبراهيم وَقِبَل إسماعيل،

.(٨–١٤



والسياسة الالهوت يف رسالة

زاد فُكلَّما والعقل، التجربة مع يَتَِّفق ما وهذا النبوَّة، هبة لديهم كانت إبراهيم، خادمة
َمن أن نَِجد ذلك من العكس وعىل الخاص، بالذِّهن األشياء ملعرفة االستعداد قلَّ الخيال
وأقلَّ اعتداًال أكثر التَّخيُّل عىل ُقدرتُهم تكون تنميته عىل ويحِرصون الذهن يف يَتفوَّقون
الِحكمة عن البحث يف فإن ذلك، وعىل بالذهن؛ تختِلط ال حتى حبيسة وكأنها انطالًقا،
لذلك الصواب؛ ة جادَّ عن ابتعاًدا األنبياء أسفار يف والرُّوحية الطبيعية األشياء ومعرفة
تَطلُبُه وما العرص مُلقتضيات تبًعا املوضوع لهذا ُمسِهٍب عرٍض تقديم عىل عزمي استقرَّ
وقبل أوًال تَمُقُت التي الُخرافة صيحات إىل باًال أُلقي أن دون موضوعي، ويُحتِّمه الفلسفة
أنَّ حدِّ إىل لألَسِف األمور وَصلت لقد ة. الحقَّ والحياة الصحيح الِعلم دون يُمجِّ َمن يشء كلِّ
عن إالَّ يَعرفونه ال وبأنهم هللا، عن فكرٍة أيِّ من خلٌو بأنهم رصاحًة يعرتفون الذين أولئك
الفالسفة يَتَِّهمون عندما خجًال وجوُههم تحَمرُّ ال ِعَللها) يجهلون (التي املخلوقات طريق

باإللحاد.
يف ال بينهم فيما األنبياء اختالف أوًال سأبنيِّ ُمنظم برتتيٍب بحثي يف أسري ولكي
بها، تشبَّعوا التي اآلراء يف أيًضا بل فحسب، منهم بكلٍّ الخاص الِجسمي واملزاج الخيال
أكثر. علًما األنبياء تُعطي ال النبوََّة أنَّ من ذلك عىل يرتتَّب ما بإسهاٍب سأرشح ذلك بعد
هذا بموضوع يتعلَّق ألنه باألنبياء الخاص اليقني عن أتحدَّث أن ذلك قبَل ينبغي ولكن

عليه. الربهنة نُريد ما بيان عىل يُساعد كما الفصل
واضحة فكرٍة كل نه تتضمَّ ما نحو عىل اليقني، بطبيعته ن يتضمَّ ال الخيال ُمجرَّد إن
هو ما شيئًا الخيال إىل نُضيف أن اليقني، عىل للحصول الرضوري، من إن بل وُمتميزة،
بَيَّنا، كما تعتمد، دامت ما اليقني، بذاتها ن تتضمَّ ال النبوَّة أن ذلك عىل ويرتتَّب االستدالل.
إيَّاه هللا وَهبَُهم الذي الوحي من يقنٍي عىل يَكونوا لم فاألنبياء وإذن وحَده، الخيال عىل
إبراهيم عند ذلك ويتَِّضح ما. عالمٍة) (أي آيٍة عىل اعتماًدا بل نفسه، الوحي طريق عن
آيًة يَطلُب ولم باهلل ُمؤمنًا كان فقد هللا، وعَد َسماِعِه بعد آيًة طَلب عندما 4(٨ :١٥ (التكوين،
يقوله فيما أوضح بصورٍة ذلك يَتَِّضح كما الوعد، هذا أعطاه هللا أنَّ ِليعَلَم بل اعتقاده، تُثبت
،(١٧ :٦ (القضاة، كلَّمني.» الذي أنت أنك عىل أعَلم) (حتى آية يل «اجعل هلل: جدعون5

أََوَلْم ﴿َقاَل القرآنية: اآلية عنَتُْه ما وهذا أِرثُها.» أني أعَلُم ِبماذا رب يا اللهم «فقال :(٨ :١٥ (التكوين، 4

.(٢٦٠ (البقرة: َقْلِبي﴾ ِليَْطَمِنئَّ َوَلِكْن بََىل َقاَل تُْؤِمْن
األول. الفصل من ،٣٣ الهامش انظر 5
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األنبياء

أشعيا7 من حزقيا6 طَلب وقد أرسلتُك.» أني عىل آيًة لك هذا «ليكن أيًضا: ملوىس هللا ويقول
أنَّ عىل يدلُّ فهذا نَبي. أشعيا أنَّ طويلة ُمدَّة منذ يعَلم وهو له، ِته صحَّ بعودة تتنبَّأ آيًة
لذلك النبوة؛ بهبَِة يَتخيَّلونها التي باألشياء يَقينًا لهم تجعل آياٌت دائًما لهم كان األنبياء
النبي، من آيًة يَطلُبوا أن عليهم بأنَّ األخرية)8 اآلية ١٨ التثنية، (انظر: اليهود موىس نَبَّه
الطبيعية املعرفة من أقلُّ الوجه هذا من إذن، فالنُّبوَّة امُلستقبل. يف سيَحُدث يشءٍ مصري أي
لم النَّبوي اليقني هذا أنَّ والواقع اليقني. بطبيعتها ن تتضمَّ بل ما، آيٍة إىل تحتاج ال التي
التثنية يف نفسه الكتاب يؤيده ما وهذا فحسب،9 ُخلقيٍّا يَقينًا كان بل رياضيٍّا، يقينًا يُكن

ثُمَّ ُمحايًدا كان وخليفته. Achaz آحاز وابن (٧١٦–٦٨٧ق.م)، يهودا ملوك ثالث Ezechias حزقيا 6

حملة وأُرِسلت آشور ِضدَّ مرص مع تحاَلَف ٧٠٢ سنة ويف عنه. تراَجع ثُمَّ آشور ضدَّ تَحالٍُف يف انضمَّ
أخذَْت بل املدينة عىل االستيالء تَستِطع لم ولكنها (٧٠١ (سنة أورشليم إىل Sennachérib سنحاريب
ُملِكِه تقوية أراد آشور من لَخوِفِه ونظًرا ،(٣٦ ،١٣–١٩ :١٨ الثاني، امللوك (أخبار للملك جزيًة منها

.(١٠-١١ :٢٢ (أشعيا، حزقيا قناة حفر يف وَرشع
ات واملنصَّ التماثيل قواعد وهَدم املعبد من الوثنية شعارات كلَّ فرَفع ديني بإصالٍح ُحكَمه بدأ وقد
.(١ :٢٥ (األمثال، والِحَكم األمثال بعَض بالطه يف الكتَبَُة وجمع (٢١ ،٣–٣١ :٢٩ الثاني، األيام (أخبار
يف للمملكتنَي الديني اث الرتُّ بني َد وحَّ الشمال َمملكة انهيار بعد اإلرسائيلية املعابد كَهنَُة أتى أن وبعد

(يهودا). والجنوب (إرسائيل) الشمال
وباروك وإرميا أشعيا ِمثل بأسمائهم أسفارهم ُعِرَفت الذين إرسائيل بني بأنبياء التعريف نشأ لم 7

عىل االطالع لذلك ويكفي الُقرَّاء، عند ومعروفة كثريًا تِرد أسماء ألنها إلخ؛ … وهوشع ودانيال وحزقيال
القديم. العهد أسفار

«فإن :٢٢ «. الرَّبُّ يَُقله لم الذي القول يعرف كيف نفسك يف قلَت «فإن :٢١ :(٢١-٢٢ :٨ (التثنية، 8

النبي به تكلَّم ه ِلتَجربُّ بل الرَّبُّ به يتكلَّم لم الكالم فذلك يَقْع ولم كالمه يُتمَّ ولم الرَّبِّ باسم النبيُّ تكلَّم
تخافوه.» فال

أنه وذلك السابع) الفصل يف ⋆٢٦ الهامش يف سبينوزا تعليق (انظر فَحْسب ُخلقي األنبياء يقني 9

إنَّها أي بها، معرفٍة ودون وُمتميزة واضحة فكرة هناك تكون أن دون الرُّوح تُدِركها التي األشياء يقني
مستوى عىل امُلمِكنة الوحيدة املعرفة وهي (Ethique, II, prop. 40, Scol.2) األوىل الدرجة من معرفة
صحيحة معرفة لَديه ومن عرش) الخامس الفصل (انظر ُسلوِكنا لتوجيه استعمالها علينا يِجب التاريخ
نوايا كانت ومهما نفِسِه. تربير عىل يقِدر ال الصحيحة املعرفة هذه تنُقُصه ومن نفسه لتربير يحتاج ال
أي خياالتهم وراء األنبياء سار إن بالفعل ذلك يحُدث وقد خياالته، يف يَتوه أن يَستحيل فإنه حسنًة النبيِّ
عىل ساعدوا األمراء ِضدَّ وبَعَمِلهم الخري يفعلون أنهم يَظنُّون وُهم َّ الرشَّ فعلوا ما فكثريًا انفعاالتهم؛ وراء
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إىل يدعو أن ما نَبيٌّ أراد إذا أنه وهو املبدأ هذا موىس يضع عندما 10(١٣ (اإلصحاح
أنَّ ذلك وامُلعجزات، باآلياِت عقيدته أيََّد ولو حتى بالقتل عليه الُحكم فيِجب جديدة، آلهٍة
وقد الشعب. ليمتِحَن وبامُلعجزات باآليات يقوم الذي نفسه هو موىس، يُضيف كما هللا،
بعبارة حزقيال ويقول 11،(٢٤ :٢٤) متَّى ذكر كما نفسه النحِو عىل تالِمذَته املسيح حذَّر
أغوى «وإذا فيقول: كاذٍب بوحٍي األحيان بعض يف البرش يخدَع هللا إنَّ (٩ :١٤) أوضح
ميخا ويُعطينا النبي.» ذلك أغويُت قد الربُّ أنا فأكون بكالٍم وتكلَّم كاذب) (نبٌي النبيُّ

أخآب.13 أنبياء بصدد 12(٢٢ :٢١ األول، امللوك (انظر: نفسها الشهادة

(الفصل شأنهم أصلحوا ا ِممَّ أكثَر الناس أثاروا إنهم أي له، ب والتعصُّ اإليمان يف والتطرُّف الدولة هدم
ذلك كلُّ للوطن الوالء صورة يف تظهر عندما ًة خاصَّ الصادقة والتقوى القلب، صفاء ولكنَّ عرش) التاسع

الصحيحة. النظرية املعرفة نقَصتْهم ولو حتى األنبياء لصدق كاٍف ضماٌن
«ولو :٢ ُمعجزة.» أو آيًة فأعطاكم ُحلٍم رائي أو ُمتنبِّئ بينكم فيما قام «إذا :١ :(١–٥ :١٣ (التثنية، 10

«فال :٣ فنعبدها.» تعرفها لم غريبة آلهٍة إىل بنا تعاَل لك وقال عنها كلََّمك التي امُلعجزة أو اآلية ت تمَّ
من إلَهكم الربَّ تُحبُّون أنتم هل ليعَلَم ُممتِحنُكم إلَهكم الربَّ فإنَّ الحلم رائي أو امُلتنبِّئ هذا كالم تَسمْع
وإياه تَسمعون ولصوته تَحفظون ووصاياه وتَتَّقون تَتَِّبعون إلهكم «الربُّ :٤ ونفوسكم.» قلوبكم كلِّ
الذي إلِهكم الربِّ عن ليُزيَغكم تكلَّم ألنه يُقتَل الحلم رائي أو امُلتنبِّئ «وذلك :٥ تتشبَّثون.» وبه تعبدون
بأن إلهكم الربُّ أمركم التي الطريق عن ويُغويكم العبودية، دار من وفداُكم مَرص أرِض من أخرجكم

بينكم.» من َّ الرشَّ فاْقَلعوا فيها تسريوا
إنهم حتى وعجائب عظيمة عالماٍت ويُعطوَن كذَبَة وأنبياء كذَبَة ُمَسحاء «فسيقوم :(٢٤ :٢٤ (متى، 11

أمكن.» لو امُلختارين يُضلُّون
أُغويه.» أنا وقال الرَّبِّ يَدي بني ووقف ُروح خرج «ثم :(٢١ :٢٢ األول، (امللوك 12

،Samarie السامرة مؤسس Omri عمري ابن (٨٧٤–٨٥٣) إرسائيل بني ملوك سابع Achab آخآب 13
فينقية عبادات إدخال َقِبَل تأثريها وتحت ،Tyr صور ملك Ittobaal أتبعل ابنة Jézabel إيزابيل تزوج
ذلك بعَد تاَب ولكنه ظامًلا وكان (١٣ :١٨ األول، (امللوك اليهودية الدينية اِلفَرق واضطهاد إرسائيل يف
،١٨ األول، امللوك إيليا طلب عىل بناءً Carmel الكرمل جبل عىل االتحاد وقبل (٢٧ :٢١ األول، (امللوك
تَمَّ عهِدِه ويف .(٢٢ األول، (امللوك العسكرية حملته عن Yimla يملة Michée  ابن ميخا سأل وكذلك
،٢٠ األول، امللوك ٨٥٧ وسنة ٨٥٨ سنة دمشق ملك Ben Haddad II الثاني حداد ابن عىل االنتصار
َمِلك وبني بينه لح الصُّ تَمَّ أن وبعد .٨٥٥ Madabé مدبة فقد ولكنه Moab مؤآب عىل انترص وكذلك
حملة أثناء يف ومات ٨٥٣ سنة Qarqar قرقر معركة يف واشرتك آشور ِضدَّ حلٍف يف معه دخل ِدَمشق
مع دائم سالم ُمعاهدة قبل من أقام قد وكان .(٢٢ األول، (امللوك األردن رشق يف Ramoth راموث ِضدَّ
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عىل يَنطويان فإنهما الوحي، ويف النبوَّة يف قوي شكٍّ من ذلك يُثريه قد ا ِممَّ وبالرغم
طبًقا ُمطلًقا واألصفياء األتقياء يخدَع ال هللا ألنَّ قبل، من ُقلنا كما اليقني، من كبرية درجٍة
وخطابه أبيجائيل15 قصة يف نرى وكما 14،(١٤ :٢٤ األول، صموئيل (انظر: القديم للَمثَل
عليها يَصبُّ وسائل للَفَجرة واسِتعماله تقواه لتحقيق وسائَل لألتقياء هللا اسِتعمال من
شاء فعندما اآلن. ذكْرنا كما مليخا حَدث بما تامٍّ بوضوٍح أيًضا هذا ثبََت وقد غضبه. جام
التَّقيِّ للرجل وأوحى كذبة أنبياء إالَّ لذلك يَستخِدم لم بأنبياء أخآب يخدَع أن بالفعل هللا
قلُت، كما النبي، يَقنَي فإن ذلك ومع بالحقيقة. التنبُّؤ من يَمنََعُه أن دون األمر، بحقيقة
وسيلٌة أنه يَدَّعي وأن هللا أمام نفسه يُربَِّر أن فرٍد أليِّ يُمكن ال ألنَُّه فحسب، ُخلقي يقني
هللا غضب أغوى فقد بذاته. واِضح أمٌر هو بل الكتاب، يُؤيِّده ما فهذا تقواه، لتحقيق
اليقني إن الشعب.16 يُحيص أن عىل املرات، مئات بالتقوى الكتاب له َشِهد الذي داود،

الثالثة: األُُسس هذه عىل يقوم ُكلَّه النبوي

حالة يف عادًة لنا يحُدث كما أمامهم ماِثلة كأنَّها بها امُلوحى لألشياءِ األنبياء تَخيُّل (١)
باألشياء. نتأثَّر عندما اليقظة

اآلية. (٢)
دائًما، اآلية يذُكر ال الكتاب أنَّ ومع يشء. أهمُّ وهذا والخري، العْدل إىل قلوبهم َميل (٣)
من الكثريون لحظ (كما الكتاب أنَّ فالواقع آية. له كانت نبيٍّ كلَّ أنَّ نعتَِقد أن فيِجب
معروفة األمور أنَّ يفِرتض بل واملالبسات، الظروف جميع عادًة الرواية يف يذُكر ال قبل)

(امللوك أورشليم ملك Josephat يوشافاط Joram  ابن Athalie  ليورام عتاليا ابنته وزوج يهودا مملكة
.(١٨ :٨ الثاني،

عليك.» تكون ال فيَِدي الرش يمُزج األرشار من األقدمني َمثَل يف قيل «كما :(١٤ :٢٤ األول، (صموئيل 14

امرأة أبيجائيل هنا يقِصد سبينوزا ولكن (١٦ :٢ األول، األيام (أخبار داود أُخت Abigail أبيجائيل 15
عربون (جنوب يهودا صحراء يف Maon معون يف ويُقيم الَغنَم من قطيًعا يملك كان الذي Nabal نابال
بنفسها، إليه الهدايا هذه أبيجائيل قادت داود. إىل هدايا إعطاءها نابال زوجها رفض وعندما ،(Hébron

.(٢٥ األول، (صموئيل داود تزوَّجها َزوجها َموت وبعد
الذي اإلحصاء وهو له، Joab يؤأب تحذير من بالرغم داود به أمر الذي اإلحصاء إىل إشارة هذه 16

.(٢٥ :٢٤ األول، (صموئيل بالطاعون اليهود من ألًفا سبعني بإهالكه هللا عاَقبَه
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اقترصوا بل جديد،17 بيشءٍ يتنبَّأوا لم الذين األنبياء بأنَّ نُسلم أن يُمِكننا وكذلك قبل. من
ألنَّ آية، إىل يحتاجون يكونوا لم موىس، رشيعة يف قبل من معروف هو بما التنبُّؤ عىل
ُمتَِّفقة الُقدس هَدم بخصوص إرميا نُبوَّة كانت فمثًال بالرشيعة. ُمؤيَّدة كانت نبوءاتهم
الذي حنينيا18 ا أمَّ آية. إىل حاجة يف تكن فلم الرشيعة، ووعيد السابقني األنبياء نبوَّات مع
وإالَّ آية إىل ٍة ُملحَّ حاجٍة يف فكان املدينة، بناء بإعادة األنبياء، جميع عكس عىل وحده، تنبأ

19.(٩ :٢٩ (إرميا، النبوة ِصدق الحوادث تُثِبَت حتى نُبوَّتِه يف ُشكَّ

رياضيٍّا، يقينًا يكن لم ُمعينة، آياٍت عن يتولَّد الذي األنبياء، يقني أنَّ إىل نظًرا ولكنه،
فحسب، ُخلقيٍّا يقينًا كان بل املرئي) أو امُلحسِّ اليشء إدراك عىل بالرضورة يرتتَّب إنه (أي
فقد األنبياء)،20 إقناع سوى منها مقصوًدا يكن لم أخرى، جهٍة من اآليات، أنَّ إىل (ونظًرا
تُعطي التي لآلية يُمكن ال بحيث وقدراتهم، األنبياء آلراء تبًعا تتفاَوُت اآليات هذه كانت
باختالف اآليات اختلفت لذلك، ُمختلفة؛ بآراءٍ ُمشبًَّعا آَخَر تُقنع أن النبيِّ لهذا اليقني
وَخياله، مِلزاجه طبًقا نَبيٍّ كلِّ عند — قبل من ُقلنا كما — الوحي اختلف وكذلك األنبياء،
النبيُّ كان إذا اآلتي: النحو عىل امِلزاج فروق وتحُدث قبل. من اعتنََقها التي لآلراء ووفًقا
والسالم، االنتصارات ِمثل الفَرَح الناس تُعطي التي الحوادث إليه تُوحى َمِرٍح ِمزاٍج ذا
العكس وعىل كهذه. أموًرا يتخيَّلوا أن اعتادوا قد امِلزاج هذا ِمثل لهم من أنَّ نَِجد وبالفعل
كان وإذا والعذاب. كالحرب الرشور، إليه تُوحى حزيٍن مزاٍج ذا النبيُّ كان إذا ذلك، من
كذلك ذاك. أو الوحي هذا ي تَلقِّ عىل قادًرا كان إلخ، … قاسيًا غضوبًا ألوًفا رحيًما النبيُّ
هللا ِفكر يُدِرك فإنه ُمرهًفا النبيُّ كان إذا اآلتي: النحو عىل تكون الخيال فروق فإن
عىل يَصُدق هذا وِمثُل ُمهوًَّشا. أدَرَكُه ُمهوًَّشا كان وإذا أيًضا، ُمرَهٍف بأسلوٍب عنه ويُعربِّ

للمعنى طبًقا النُّبوَّة ادَّعى أدي وتنبأ Prédire باملستقبل تنبؤ َمعنينَي: Prophétiser لفظ يُفيد 17

بامُلستقبل. يتنبَّأ من هو فالنبي املعنَينَي، بني يجمع الذي العربية يف Nabi نبي للَّفظ االشتقاقي
رسالٍة تبليغ وادَّعى Jérémie إرميا رسالة عاَرض إرسائيل ملوك أحد بالط يف نبي Hananias حنينيا 18

.Anatot عناتوت نبي آية ُمقابل يف بآيٍة رسالته ويؤيِّد يهوه، من حقيقية
أرسله الرَّبَّ أنَّ النبيُّ ذلك يعِرف النبي كالم تمام فعند بالسالم تنبَّأ الذي النبي «أما :(٩ :٢٨ (إرميا، 19

بالحقيقة.»
فرنسيس. ومادلني مزراحي ُروبري ترجمة يف زيادة قوَسني بني العبارة 20
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الوحي صورة كانت الريف أهل من النبيُّ كان فإذا املجازية: بالصورة يَتمثَّل الذي الوحي
كان إذا وأخريًا، وجيش، ُقوَّاد صورة تكون ُجنديٍّا كان وإذا والجاموس، لألبقار نة ُمتضمِّ
إىل ترِجع فروق أيًضا فهناك وأخريًا، ذلك. شابه وما ملك عرش له تَمثَّل بالط، رُجل
التنجيم بُخرافات يعتقدون الذين للمجوس املسيح بوالدة أُوحي فقد األنبياء، آراء اختالف
نبوخذ لعرَّافات أوحي كما الرشق، يف يتألَّق نجًما رأوا ِحني 21،(٢ اإلصحاح متى، (انظر:
امللك عَرفه الذي املقِدس بيِت بهْدم 22(٢٦ :٢١ حزقيال، (انظر: الضحايا أمعاء يف نرص
لألنبياء هللا ف تكشَّ وقد الهواء. يف عاليًا قذََفها التي األسُهم وباتِّجاه نات بالتكهُّ أيًضا نفسه
عابئ، غري كان لو كما ذاتية، وِبُقدرة ُحرٍّ باختياٍر تَتمُّ الناس أفعال بأنَّ يعتقدون الذين
خالل من واحدًة واحدًة النقاط هذه كلِّ عىل وسنُربِهن امُلستقبلة. البَرشِ أفعال ويجهل

امُلقدَّس. الكتاب
23(١٥ :٣ الثاني، امللوك (انظر: أليشاع مثل يف يتَِّضح األوىل النقطة عىل فالُربهان
يَطَرب أن قبل هللا ِفكر يُدِرك أن يستِطع ولم ليُورام،24 ليتنبَّأ موسيقية آلة طلب وعندما
من بها يتنبَّأ لم سعيدة بتنبُّوءاٍت ولرفاقه ليُورام تنبَّأ فقط حينئٍذ اآللة، هذه بموسيقى
أن يستطيع فإنه أحٍد عىل غاضبًا يكون عندما املرء أنَّ ذلك امللك، عىل غاضبًا كان ألنه قبل؛

قد مجوس إذا امللك هريودس أيام يف اليهودية لحم بيت يف يسوع ُولِد «وملَّا :١ :(١-٢ :٢ (متى، 21

فواَفينا املرشق يف نجَمُه رأَيْنا فإنَّا اليهود ملك املولود أيَن «قائلني :٢ أورشليم.» إىل املرشق من أقبَلوا
إلخ.» … له لنسُجد

بل تبقى ال الحالة هذه التاَج وأرفع العماَمَة أنزع إذ الرب السيد قال «هكذا :(٢٦ :٢١ (حزقيال، 22

املؤلف). مقدمة من ،٢ الهامش (انظر والعرافة بالكهانة يتعلَّق فيما العايل.» وأُسِفل الساِفَل أُعيل
Elisée أليشاع «. الربِّ يُد عليه حلَّت بالُعود َرضَب فلما بعود. فأتوني «واآلن :(١٥ :٣ الثاني، (امللوك 23

Jaas يواش حتى Achab أخآب ُحكم نهاية من ابتداءً مال الشَّ مملكة يف نبوَّتَُه وأعلن Elie إيليا تلميذ
تقريبًا). ٧٩٥ إىل ٨٥٥ سنة (من

يوشافاط ابن (٨٤٨–٨٤١) يهودا ملوك من الخامس امللك األول Joram يورام باسم ملكان هناك 24

إلرسائيل التاسع امللك — سبينوزا يقصده ما وهو — والثاني ،Athalia عتاليا تزوج وخليفته، Josaphat
تمثال هَدم أنه الثاني امللوك ِسفر يف ويُذَكر ،Ochozias أحزيا أخاه وخلف أخآب ابن (٨٥٢–٨٤١)
من مؤاب هاجم Edomites األدوميتيني وملك يهودا ملك يورام مع وبالتحالُف أبوه، أقامه الذي بعل
ُهِزم ولكن مؤاب، ملك عن منعها أن بعد بُمعجزة أمًلا لهم جلَب الذي Elie أليشاع وصاحبهم الجنوب

املدينة. ُسور عىل وذُبح ُقربانًا ابنه وقدَّم ُمؤاب
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نفسه عن يكشف ال هللا أنَّ البعض يَدَّعي فعندما ذلك، وعىل خريات. ال رشوًرا، عنه يتخيَّل
فرعون عىل غاِضٌب وهو ملوىس أوحى هللا ألن يَحلُمون؛ فإنهم والُحزن، الغضب يَنتابُه ملن
استخدام ُدون وذلك 25،(٨ :١١ الخروج، (انظر: الوالدة حديثي لألطفال الرهيبة املذبحة
وهو حزقيال، إىل وأوحى غاضب، وهو لقابيل26 نفسه عن هللا كشف كذلك أداة. أيَِّة
27،(١٤ :٣ حزقيال، (انظر: وعصيانهم اليهود لشقاء الغضب، من الصرب نفاد حالة يف
باملصائب تنبَّأ الحياة، من الشديد أَم للسَّ فريسًة وأصبح أحزانه، يف غارًقا إرميا كان وحني
هذا من امرأٍة إىل ه توجَّ بل سؤاله يف يرغب لم يوشيا28 إنَّ حتى اليهود، عىل ستحلُّ التي
أخبار (انظر له هللا رحمة كشف عىل األُنثويَّة، طبيعتها بفضل استعداًدا، أكثَر رآها الزمان
من كثريًا أنَّ مع ُمطلًقا َخري بأيِّ ألخآب ميخا يتنبأ ولم 29،(٣٤ اإلصحاح الثاني، األيام

الشعب وجميع أنت اخُرج قائلني: يل ويسجدون هؤالء عبيدك جميع إيلَّ «فيصري :(٨ :١١ (الخروج، 25

شديد. بغضٍب فرعون عند من خَرَج ثُمَّ أخُرج.» ذلك وبعد عِقِبك يف الذي
Abel هابيل أخاه قتل األرض، نتائج هللا إىل يُقدِّم ُمزارع وحواء، آدم ابن (٤ (التكوين، Cain قايني 26

والحدادين. وامُلوسيِقيِّني والرُّعاة البدو وقبائل العشائر أبو هو وقايني منه. غريًة
الربِّ ويَُد ُروحي َغيظ ِمن املرارة يف وأنا فانطلقُت بي وذهَب الرُّوح رَفض «ثُمَّ :(١٤ :٣ (حزقيال، 27

عيلَّ.» شديدة
منيس وحفيد وخليفته Amon عمون ابن (٦٤٠–٦٠٩) عرش السادس يهودا ملك Josias يوشيا 28

كل من أورشليم معبد ر طهَّ ٦٢٧ سنة ويف وجده. أبيه التِّجاه ُمخاِلٌف ديني اتجاه له وكان ،Manassé
ترميم أثناء يف ٦٢١ سنة ويف (٣–٧ :٣٤ الثامن، األيام (أخبار يهوه لدين امُلعارضة ينية الدِّ الشعائر
الشمال، َمملكة بالد حتى بلَغْت التي اإلصالحية دعوته يف زاد ا ِممَّ التثنية ِسفر أنه يبدو ما اكتشف املعبد
الفصح بعيد واحتفل (٢٠ :٢٣ ،٣ :٢٢ الثاني، امللوك ،٨–٣٣ :٣٤ الثاني، األيام (أخبار املعابد فهَدَمِت
أالَّ حاول وقد ،Jérémie إرميا ذلك يف أيدَّه وقد التثنية. لسفر طبًقا أورشليم يف رسميٍّا احتفاًال Pâques
السامرة عىل ُسلطانه يَُمدَّ أن استطاع وبذلك انهيار، يف كانت التي Assyrie آشور سيطرة تحت يَقَع
هاجمه الذي آشور ملك ُمساعدة ٦٠٩ سنة Nechao نكو حاول وعندما Galilée الجليل وعىل Samarie
الثاني، (امللوك ومات ُهزم ولكنه Mégiddo مجدو يف وْقَفهم يوشيا حاول Mèdes واملديون البابليون

.(٢٩-٣٠ :٢٣
امرأة ِحلدة إىل امللك أمَرهم والذين حلقيا «فذهب :٢٣ بعدها): وما ٢٣ :٣٤ الثاني، األيام (أخبار 29

ذلك.» يف وفاوضوها الثاني القسم يف بأورشليم ُمقيمة وكانت الثياب، حافظ حرسة بن تقهت بن شلوم
إلخ.» … إرسائيل إله الربُّ قال كذا لهم «فقالت :٢٤
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طيلة له تنبَّأ بل 30،(٢٠ اإلصحاح امللوك، سفر يف سنرى (كما به تنبَّأوا قد الصادقني األنبياء
31.(٧ :١٨ األيام، أخبار يف أوضح وبصورٍة ،٨ :٢٢ األول، امللوك (انظر بالرشور حياته
ذاك. أو الوحي هذا َقبول عىل الجسمي، تكوينه حسب كلٌّ قادرين، إذن األنبياء كان
حزقيال نبوَّات تُكتَب فلم البالغية، ُقدرته حسب اآلخر عن نبيٍّ كلِّ أسلوب اختَلَف كذلك
أراد وإذا خشونة. أكثر بأسلوب ُكتبَت بل ونحوم، أشعيا كنُبوَّات رشيق بأسلوب وعاموس
يُقارن أن فعليه التفصيل من بيشءٍ هذه االختالف أوجه دراسة العربية اللغة علماء أحد
كبريًا اختالًفا وَسيَِجد نفسه، باملوضوع امُلتعلِّقة األنبياء أسفار يف اإلصحاحات بعض بني
اإلصحاح مع (١١–٢٠) البالط رجل أشعيا من األول اإلصحاح مثًال ِليُقارن األسلوب. يف
إرميا اتبعه الذي الرتتيب ذلك بعد وليُقارن 32،(٢١–٢٤) الريفي عاموس من الخامس
عوبديا،33 وطرق ترتيب مع (٤٩ (اإلصحاح أدوم ِضدَّ نُبوَّته لكتابة نَهَجها التي والطُّرق

قال هكذا وقال إرسائيل، ملك آخاب إىل تقدَّم بنبيٍّ «وإذا :١٣ :(٤٢ ،٣٥ ،٢٨ ،١٣ :٢٠ (امللوك، 30

الرب.» قال هكذا وقال إرسائيل ملك وكلَّم هللا رجل «فتقدَّم :٢٨ األقاليم.» رؤساء غلمان يَِد عىل الربُّ
الرب.» قال كذا النبيُّ له «فقال :٤٢ ارضبني.» الرَّبِّ بأمِر لصاِحِبه قال األنبياء بَني من َرُجًال «وإن :٣٥
بعدي يُوَجد إنه ليوشافاط إرسائيل ملك «فقال :(٧ :١٨ الثاني، األيام أخبار ،٨ :٢٢ األول، (امللوك 31

إلخ.» … يملة بن ميخا وهو برشٍّ بل بخري عيلَّ يتنبَّأ ال ألنَُّه أبَغُضه ولكنِّي الرب، به نسأل واحد رجل
محرقات من شِبعُت قد : الرَّبُّ يقول ذبائحكم، كثرِة من فائدتي «ما :١١ :(١١–٢٠ :١ (أشعيا، 32

نتحاج، «تعالوا :١٨ يُرضيني.» ال والتُّيوس والِحمالن العجول دم وأصبح نات، امُلسمَّ وشْحم الكباش
تصري الدُّود تصبُغ حمراء كانت ولو كالثلج تَبيضُّ كالُقرُمز خطاياكم كانت ولو إنه الرب: يقول
«بل :٢٤ ِعيدانك.» نَغم أسَمُع ال فإني أغانيك زَجَل عنِّي «أقِص :٢٣ :(٢٣-٢٤ :٥ (عاموس، كالصوف.»

ينقطع.» ال كالنهر والعدل كاملياه القضاء ليَْجِر
عند القصور بيئة النبي؛ بيئة مع النبوَّة أسلوب تكيُّف من سبينوزا يقصده ما النُّبوَّتنَي من وواضح

عاموس. عند الريفية والبيئة أشعيا
أتفتَِخرين بالك «ما :٤ مثل الرََّعوي الريفي الطابع إرميا من واألربعني التاسع اإلصحاح عىل يَغِلب 33

أيُّها قلبك وتَجربُّ تهويلك أغواك «قد :١٦ ِمثل العام الطبيعي أو إلخ.» … واديك ذَبُل لقد باألدوية.
هناك.» من هبطك كالنَّرس ك ُعشَّ أعَليَْت وإن إنك األَكَمة. بعلو ك امُلتمسِّ خر الصَّ تخاريب يف الساكن
إنه «ها :٢٣ أمامي.» يِقف الذي الراعي ومن الدائم، امَلْرتَع إىل األردن نهر من يصَعد كأسٍد إنه «ها :١٩
عىل «واجلُب :٣٦ يهدأ.» أن يُمكن ال اضطراب البحر «يف :٢٣ جناحيه.» وينرش ويطري كالنَّرس يرتِفع

غَضبي.» ورشارَة الرشَّ عليهم «واجلُب :٣٧ واذُْرها.» األربعة السماء أقطار من األربع الرِّياح عيالم
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وهكذا 34(٢ :١٣ ،٦ :٨) هوشع مع بعدها) وما ٨ :٤٤ ،١٩-٢٠ :٤٠) أشعيا وليُقارن
أسلوٌب له يكن لم خطاِبِه يف هللا أنَّ بسهولٍة الدقيق الفحص وسيُبنيِّ الباقني. مع الحال
وغموضه وإطنابه وخشونته وُقوَّته وإيجازه بالغته عىل يتوقَّف األسلوب كان بل به، يتميَّز

وُقدراتهم. األنبياء ثقافة عىل
نفسها، الداللة لها أنَّ مع بينها فيما الغامضة وتَهيُّؤاتهم األنبياء تَمثُّالت وتختَِلف
األحبار أنَّ عىل حزقيال. تَمثَّله ما َغري عىل املعبََد يهُجر وهو هللا عظمَة أشعيا تَمثَّل فقد
لجالفِتِه ُدِهَش قد حزقيال أنَّ هو يسري فرٍق مع التَّمثُّلني، هذَين بني التوحيد يُريدون
رواية األحبار لدى يكن لم إذا أنه عىل ُرؤيته. ُمالبسات ُكلَّ َروى ولذلك فائقة؛ دهشًة
منهم؛ اختالًفا تكون أن بُدَّ ال هذه أقوالهم فإنَّ أعتِقده، ال ما وهذا املوضوع، هذا يف ُمؤكَّدة
بأجنحة ُوحوًشا حزقيال رأى حني يف ِستَّة بأجنحٍة الرسافني من مجموعة رأى أشعيا ألنَّ
أن شكَّ وال ناًرا، حزقيال ورآه ملكي، عرش عىل جالًسا ُمتلِحًفا هللا أشعيا ورأى أربعة.35
طبيعتها يف ال بينها، فيما التَّمثُّالت تختلف وكذلك يتخيَّله. أن اعتاد كما تَمثَّله قد كليهما

ارتفعَت ولو «إنك :٤ مثل: الطبيعية َور بالصُّ عوبديا نُبوَّة يمأل الذي هو الريفي الرَّعوي الطابع وهذا
لهيبًا يُوُسف وآل ناًرا يعقوب آل «ويكون :١٨ أهبطك.» هناك من الكواكب بني ك ُعشَّ وجعلَت كالنَّرس

إلخ.» … ويأكلونهم فيعزمونهم عصافة عيسو وآل
الذََّهب من صفائح الصائغ عليه ويمدُّ الصانع يَسبُكه التمثال «إن :١٩ :(١٩-٢٠ :٤٠ (أشعيا، 34

حاذًقا صانًعا له وطلب يُنَخر ال عوًدا انتَخَب هديَّة أعوزته «ومن :٢٠ الفضة.» من سالسَل له ويَُصوغ
يتزعزع.» ال تمثاًال منه ليُهيِّئ

التماثيل «ُصنَّاع :٩ به.» يل ِعلم ال صْخٍر من أو غريي إلٍه من «هل :٨ :(١٢ ،٨–١٠ :٤٤ (أشعيا،
يَْخَزوا.» حتى تفهم وال تُبِرص ال بأنَّها عليها ُشهوٌد وهم فيها، فائدة ال وُمشتهياتهم باِطلون كلهم
الحَجر يف يُقلِّبها قدُّوًما يَصنع اد «الحدَّ :١٢ فائدة.» لَغري تمثاًال يَسبُك أو إلًها يكون الذي «من :١٠

باملطارق.» ويُهيئها
من َمسبوكات لهم «ويصنعون :(٢ :١٣ (هوشع، بإله.» فليَس صانع صنََعه «قد :(٦ :٨ (هوشع،
عن والتعبري الصناعة أسلوب هنا ويَتَِّضح صناع.» أعمال جميعها أصناًفا فهِمهم حسب عىل ِتهم ِفضَّ

الحدادة. بُصَور الوحي
:(٢ :٦ (أشعيا، أشعيا رواية يف وتظهر «الحارقون» حرفيٍّا تَعني عربية كلمة Séraphins الرسافيم 35
الكروبيني بوظيفة ُمختِلطة يُوحنَّا ُرؤيا يف تظهر كما ُقدسيَّته.» ويُعلنون يهوه عرش بجوار أجنحة «ستَّة

.(٨ :٤ يوحنا، (رؤيا حزقيال عند األول.) الفصل من ،٨ الهامش (انظر .Chérubins
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يستطع لم أنه حدٍّ إىل غامضة زكريا تمثُّالت كانت فقد وضوحها، يف أيًضا بل فحسب،
نفسه النبيَّ فإن دانيال تمثُّالت أما روايته. يف يحكي كما ْرشح، دون يفهمها أن ذاته هو
إنَّ (إذ به امُلوحى اليشء لصعوبة ذلك يحُدث ولم رشحها، بعد حتى فهمها يستطع لم
إالَّ البرشية الُقدرة حدود تتجاوز ال التي اإلنسانية األمور من أمًرا إالَّ يُكن لم الوحي ذلك
نفسها النبوية بالقوة يتمتَّع يُكن لم دانيال خيال ألنَّ بل بامُلستقبل)، إخبارها حيث من
األمل يفِقَد أن أوشَك حتَّى الَوحي بداية منذُ َفَزِعه من ذلك ويَتَّضح نومه. ويف يَقظِتِه يف
أن يستطع ولم ُقواه، ونْقص َخياله لَضعف شديٍد غموٍض يف األشياء فتمثَّل ُقدراته، يف
التي الكلمات أن هنا نذُكر أن ويَِجب له. رشحها بعد حتى واضحة فكرة عنها ن يكوِّ
يف وهو إذن عَجَب فال قبل)، من بَيَّنا (كما فقط الخيال ُصنع من كانت دانيال سمعها
حدٍّا دَّة الشِّ من بلغا واضطراٍب بغموٍض الكلمات هذه يتخيَّل أن هذه اضطرابه لحظِة
يُقدِّم أن يشأ لم هللا إن يقولون: من أما واضحة. فكرًة عنها ن يكوِّ أن معه يستِطع لم
يقول الذي املالك كلمات يَقرءوا لم يبدو فيما فإنهم األمر، بهذا واضًحا وحيًا دانيال إىل
وهكذا األخرية». األيام يف لشعبك يحُدث ما لك ألُبنيِّ أتيُت «ثم :(١٤ :١٠ (انظر رصاحًة
يسمح ما الخيال ُقوَّة من له تُكن لم الوقت ذلك يف أحًدا ألنَّ غامضة األشياء هذه ظلَّت
قد هللا أن إليهم أُوحَي الذين األنبياء فإن وأخريًا، بوضوح. األشياء هذه له ف تتكشَّ بأن
فيه، عليه العثور يُمكنهم آَخر مكاٍن إىل نُِقل قد إيليا بأن أليشاع إقناع أرادوا إيليا، رفع
ذلك، يف اإلسهاب إىل هنا نحتاج وال هللا. َوحي جيًدا يَفهموا لم أنهم عىل بوضوٍح يدلُّ وهذا
ِمن أعطى قد هللا أنَّ عىل دليًال ذلك لكان الكتاب، يف واضح يشءٌ هناك كان لو أنه، والحقُّ
تماًما، ذلك من العكس عىل َسأُثِبُت ولكني ذاك، أعطاه ا ِممَّ أكثَر النبيَّ هذا النبوة نعمة
األنبياء، آراء باختالف تختلف كانت التَّمثُّالت أو النبوَّات أن واإلسهاب، العناية من وبمزيٍد
يف الحاُل وكذلك وتتعاَرض، بل تختِلف، كانت بينهم فيما األنبياء آراء أن سأُثِبُت وكذلك
وُحسن األمانة إىل بالنسبة ا أمَّ فحسب، النظرية األمور يف ذلك (ويحُدث امُلسبَقة أحكامهم
العتقادي أقول ما عىل ألُِرصُّ وإنَّني أخرى). بطريقة األمر عىل الُحكم من بُدَّ فال األخالق
أكثَر األنبياء تجعل لم النبوََّة أن إىل ذلك، من وسأنتهي املوضوع. لهذا البالغة باألهمية
فيما تصديقهم من ِحلٍّ يف نكون ثَمَّ وِمن سلًفا، كوَّنوها التي آرائهم عىل تركتُْهم بل علًما،

الخالصة. النظرية باألمور يتعلَّق
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ما كلَّ عَرفوا قد األنبياء بأنَّ االقتناع يف الدهشة إىل تدعو بصورٍة الجميع ع ترسَّ لقد
بوضوٍح تُخربنا الكتاب نصوص بعض أن ومع به، يُحيط أن اإلنساني الذِّهن يستطيع
ال بأنهم حوا يُرصِّ أن لون يُفضِّ الناس فإنَّ األشياء، بعض جهلوا قد األنبياء بعض بأن تامٍّ
فون يتعسَّ هم أو ما، شيئًا جِهلوا قد األنبياء بأن يُسلِّموا أن عىل النصوص، هذه يفهمون
استباحة أن شكَّ وال رصاحًة. النصُّ يَُقله لم بما منه يَخُرجوا لكي الكتاب نصِّ تأويل يف
يف أحٌد ينجح فلن ُمربًما. قضاءً امُلقدَّس الِكتاب عىل القضاء تَعني الحرية هذه مثل
األشياء عداد يف الواضحة النصوص بوضع لنفسه سمح ما إذا بالكتاب يشءٍ عىل الربهنة
ما الكتاب يف ليس فمثًال، هواه. حسب بتفسريها أو الَفهم عىل تَستعيص التي الغاِمضة
بَدَوران ِته قصَّ كاِتب أيًضا معه اعتَقَد وربما يشوع، اعتقد الواقعة: هذه من أوَضُح هو
فنظًرا ذلك ومع الوقت. بعض الشمس ف وبتوقُّ األرض، وبثَباِت األرض، حول الشمس
فإنهم واألرض، السموات يف تَغريُّ أيِّ بوقوع التسليم يُريدون ال الناس من كثريًا أنَّ إىل
وهم آخرون، وهناك املعنى. هذا ِمثل إىل ُمطلًقا يُِرش لم وكأنه يبدو بحيث النصَّ ون يُفرسِّ
ثابتة، الشمس وأن تتحرَّك، األرض أنَّ يعلمون أصح، بطريقٍة التفلُسف عىل تعوَّدوا الذين
من بالرَّغم الكتاب من الحقيقة هذه استخالص أجل من يائسًة جهوًدا يبذلون وهؤالء
بأنَّ نعتِقد بأن ُملَزمون نحن هل وأتساءل: بهم!36 َلُمعَجب إنِّي والحقُّ معانيه. وضوح
كْشف باستحالة نعتِقد بأن ُملَزمون نحن هل الفك؟ ِعلم يف ضليًعا كان الجندي يشوع
ِعلَّة يشوع يعلم أن دون امُلعتاد من أكثر األُُفق يف الشمس ضوء ببقاء أو له التنبُّؤات
قد يشوع إنَّ رصاحًة أقول أن واألفضل ساذج، التفسريَين ِكال أنَّ رأيي يف الظاهرة؟ هذه
األرض، حول الشمس ِبَدَوران الحارضين جمهور مع اعتقد وإنه الضوء، بقاء علََّة َجِهل
كانت التي الضخمة الثلج كمية أنَّ يلَحْظ ولم الوقت، بعض اليوم هذا يف َفْت توقَّ وبأنها
أن نَودُّ ال ُمشابهة، أُخرى ِعلٍَّة أية أو 37،(١١ :١٠ يشوع، (انظر: بالهواء ُمعلَّقة عندئٍذ
ُكِشف وكذلك للضوء. عاديٍّ غري انعكاٍس حدوث يف السبب هي تكون قد عنها، نبحث

بعد. فيما جميًعا بهم سيهزأ ألنه خرية؛ السُّ سبيل عىل ذلك سبينوزا يقول 36

الربُّ َرماهم حورون بيت َمهِبط يف وُهم إرسائيل وجه من ُمنهِزمون هم «وفيما :(١١ :١٠ (يشوع، 37

َقتَل الذين من أكثر الربد بِحجارة هَلكوا الذين وكان فهلكوا، عزيقة إىل السماء من عظيمة بحجارٍة
بالسيف.» إرسائيل
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مس الشَّ بأن أيًضا يعتقد كان ألنَّه الشمس برتاُجع َفْهِمه مستوى عىل الظلِّ تَراُجع ألشعيا
ونستطيع الطيف.38 ِفكرة املنام يف حتى باله عىل يخُطر ولم ثابتة، األرض وبأن تتحرَّك،
يتنبَّأ وأن بالفعل، اآلية هذه تظهر أن امُلمكن من كان إذا تخوُّف، أدنى دون بذلك نُسلِّم أن
نفسه اليشءَ نقول أن أيًضا ويِجب بِعلَِّتها. النبي جهل من الرغم عىل للملك، أشعيا بها
أُوحيَت لقد أخرى، وبعبارة به. له أوحى قد هللا كان إذا هذا سيلمان، هيكل تشييد بشأن
أننا إىل نظًرا ألنه، ذلك آلرائه؛ وطبًقا َفْهِمه ُمستوى عىل بوسائل ُسليمان إىل املقاييس كلُّ
ِنسبة يجَهُل كان أنه نؤكِّد أن نا حقِّ فمن رياضيٍّا، كان سليمان بأنَّ باالعتقاد ُملَزمني غري
قيل فإذا ،١ إىل ٣ نسبة أنها ال الُعمَّ جمهرة مع يظنُّ وكان ُقطرها، إىل الدائرة ُمحيط
نفهم أن يُمكننا ماذا الحق، يف أعلم، ال فإني 39(٢٣ :٧) امللوك ِسفر نصَّ نفهم لم إنَّنا
تاريخي نحٍو وعىل للبناء، وصٍف ُمجرَّد كان املوضع هذا يف وَرد ما ألنَّ ذلك الكتاب؛ من
لسبب به ح يُرصَّ لم للِكتاب آخر قْصٍد افرتاَض يستطيع أنه أحٌد اعتَقَد إذا ا أمَّ َمْحض.
إذ عقب؛ عىل رأًسا بأرسه الكتاب نقِلَب أن من أقلُّ عليه يرتتَّب ال أمٌر هذا فإنَّ نجهله،
امُلقدَّس الكتاب ويتَِّخذ ُكلها، الكتاب نصوص مع نفسه اليشء هذا يفعل أن فرٍد لكلِّ يَحقُّ
اإلنسان ُخبث يستطيع ما كلَّ التنفيذ موضع ويضع يؤكد، أن للمرء يُبيح ستاًرا عندئٍذ
أي ن يتضمَّ ال اآلن به نُسلِّم ما فإنَّ أخرى، ناحية ومن ورش،40 بُطالن من يَبتِدَعه أن
عليهم يَصُدق أيًضا، بََرش بل فحسب، أنبياء ليسوا ويشوع وأشعيا سليمان ألنَّ ذلك كفر؛
سيُهِلك هللا بأنَّ َفْهمه، مستوى عىل بطريقٍة نوح، إىل أوحي فقد البرش. عىل يَصُدق ما
يُكن لم فلسطني، باستثناء كله، العالم أنَّ يَعتِقد كان نوًحا أنَّ الواقع البرشي. الجنس
كثريًة أخرى أشياء أيًضا َجِهلوا بل فحْسب، األشياء هذه ِمثل األنبياء يجهل ولم مسكونًا،
يتعلَّق ا خاصٍّ شيئًا يقولوا لم ألنهم شيئًا تقواهم من هذا جهلهم يَنُقص وال أهمية، أكثر

الشمسية الساعة ُمؤرشِّ بتحريك وذلك درجاٍت عرش الظلَّ Ezéchias حزقيا امللك أمام أشعيا أنَقَص 38
بفكرة طبيعيٍّا تفسريًا ه يُفرسِّ ولكنه بالفعل، ذلك بحدوث سبينوزا ويَعِرتف (٩–١١ :٢٠ الثاني، (امللوك

اإلعجاز. يُمحى وبالتايل Parhélie الطيف
وُسمُكه أذُرع عرشة شفٍة إىل شفٍة من ُقطُره ُمستديًرا َمسبوًكا البحر «وصنع :(٢٣ :٧ األول، (امللوك 39

ذراًعا.» ثالثون َخيط وُمحيطه أذُرع خمسُة
نفسه، مع اتِّساِقه عدم يُثِبت ثم الحرفية بمعانيه الكتاب فيأُخذ تماًما كالالهوتِيِّني سبينوزا هنا يفعل 40

الكتاب. بُسلطة اإليمان يُمكن ال وبالتايل فباقية الكتاب ُروح أما
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هبط الذي الوحي وكان امُلتداولة، اآلراء ِبَعينها هي عنه آراؤهم كانت بل هللا، بصفات
نرى وهكذا الكتاب. من كثرية بنصوٍص قليٍل بعَد سأُبنيِّ كما آرائهم مع ُمتناسبًا عليهم
بل عالية ُروحية مزايا إىل يرِجع ال عظيَمني وتقدير ثناءٍ من األنبياء ناَلُه ما أنَّ بوضوٍح

إيمانهم.41 ورسوخ تقواهم إىل
كلِّ يف حاِرض هللا أنَّ يجهل — نفسه عن هللا له كشف من أول وهو — آدم كان وقد
االعتذار حضوره يف وحاول هللا، عن بالفعل نفسه أخفى فقد عليم، يشءٍ بكلِّ وأنه مكاٍن
عىل بطريقٍة نفسه عن له هللا كْشف كان فقد وإذن ِمثله. إنساٍن أمام وكأنَُّه خطيئته عن
آدم خطيئة ويجهل نفسه، الوقت يف مكاٍن كلِّ يف يُوَجد ال كموجوٍد أعني َفهِمه، ُمستوى
الحديقة، يف سائًرا هللا َسِمع أنه ظنَّ أو بالفعل آدم َسِمع لقد فيه. يُوَجد الذي واملكان
أكَل قد كان إْن سأله اضطرابه، لحَظ أن بعد هللا، وأن مكانه، عن وسأله ناداه هللا أنَّ وظنَّ
كذلك يشء،42 كلِّ خالق أنه إالَّ هللا صفات من يعلم لم فآدم امُلحرَّمة، الشجرة من الفاكهة
قابيل يكن ولم البرش، أمور يجَهُل كموجوٍد قابيل فهم ُمستوى عىل نفسه عن هللا كَشَف
لالبان43 نفسه عن هللا كشف وقد خطيئته. عن يَتوب كيما باهلل أسمى معرفٍة إىل حاجٍة يف
44(٢٩ :٣١ التكوين، (انظر: ا خاصٍّ إلًها ٍة أمَّ لكلِّ بأن البان العتقاد إبراهيم، إله أنَُّه عىل
فعندما يشء، بكلِّ عليم وأنه مكاٍن كلِّ يف موجود هللا أن يجَهل بَدوره إبراهيم كان وقد
من يتأكَّد حتى ُحكمه يُنفذ أالَّ هللا إىل ل توسَّ سدوم45 ُسكان ِضدَّ صَدَر الذي الُحكم َسِمع

كلَّ ألنَّ النبوية سلطته عىل قضاء هو رشيف رجل ُمجرَّد له سبينوزا واعِتبار راءٍ، اليهود عند النبيُّ 41
رشيًفا. رجًال يكون أن يستطيع فرٍد

يف الساذَج التشبيه يُبنيِّ ولكنه النُّبوَّة، نوعية يُقيِّم بأنَُّه يتظاَهُر فهو نفسه املنهج سبينوزا يتَِّبع 42

الطريقة. بهذه كلَُّه الفصل هذا كتََب وقد الكتاب،
«اآلرامي» التوراة يه وتُسمِّ Bathuel بتوئيل ابن هو التكوين ِسفر ألنساب طبًقا Laban البان 43

Rachel وراحيل Lia ليئة وأبو Rébecca رفقة وأخو Haran هاران يف عاش (٢٠ :٢٥ (التكوين،
مع عقَده الذي العهد ويُعتَرب (٢٣ :٢٩ (التكوين، عليه وكذَب يعقوب خدَع ولكنه (٣١ :١١ (التكوين،

.(٤٣–٥٤ :٣١ (التكوين، واآلراميِّني اإلرسائيليني بني امَلعقودة العهود أوائل من يعقوب
البارحة كلََّمني قد أبيكم إلَه أنَّ لوال ُسوءًا ِبكم أصنََع أن يدي طاقة يف «إنَّ :(٢٩ :٣١ (التكوين، 44

رش.» أو بخري يعقوب تُكلِّم أن إياك قائًال:
األول. الفصل من ،٣١ الهامش انظر 45
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إْن (ُربما) (٢٤ :١٨ التكوين، (انظر: قال: وهكذا العذاب، هذا ون يَستحقُّ جميعهم أن
من تحدَّث إنَُّه إذ أخرى، بطريقٍة نفسه عن له هللا يكشف ولم املدينة. يف بارٍّا خمسون ُوِجد
وإالَّ إيلَّ الباِلغ ُرصاخها طبَق فعلوا هل وأرى «أنزل اآلتي: النحو عىل إبراهيم خيال خالل
46،(١٩ :١٨ التكوين، (انظر: إلبراهيم اإللهية الشهادة أما .(٢١ :١٨ (التكوين، فاعلم.»
عن لَديِه أنَّ عىل تدلُّ وال والخري، العْدل عىل بيتِِه أهل وتربيته طاعِتِه عىل إالَّ تدلُّ فال
وأنَّ يشءٍ بكلِّ عاِلٌم هللا أنَّ الكفاية فيه بما ُموىس يُدِرك لم كذلك سامية. أفكاًرا هللا
الخروج، (انظر: هللا له قال فعندما كلِّها، البََرش ألفعال هة امُلوجِّ هي وحَدها مشيئتَُه
:(١ :٤ الخروج، (انظر قائًال وأجاب األمر يف شكَّ سيُطيعونه اإلرسائيليني إن 47:(١٨ :٣٥
يكَرتِث ال كأنَُّه نفسه عن له هللا كَشف وهكذا لقويل.» يَسمعون وال يُصدِّقونَني ال «إنهم
:(٨ :٤ (الخروج، قائًال آيتنَي أعطاه هللا أنَّ والواقع امُلستقبلة. البرش أفعاَل ويُمِهل بيشءٍ
اآليِة صوَت يُصدِّقون أنَّهم األوىل، اآلية لصوِت يَْسمعوا ولم ُقوك يَصدِّ لم إذا «فيكوُن
إلخ.» … النهر ماء من فُخذ لقولك يسمعوا ولم اآليتني هاتنَي يُصدِّقوا لم وإْن األخرية،
تماًما لنا يَتَِّضح ال ُمسبقة فكرة دون موىس عبارات نفرس أن أردنا إذا أننا املؤكد ومن
يهوه، يه يُسمِّ ولذلك واملستقبل؛ والحارض املايض يف الدَّوام عىل موجوًدا هللا يتصوَّر أنه
عن شيئًا موىس يذُكر ولم هذه.48 الثالثة الزمان أصول عىل العربية يف تدلُّ كِلَمة وهي
من عديدة نصوٍص يف يَتَِّضح كما ا، جدٍّ وغيور إلخ، … لطيف رحيم أنه سوى هللا طبيعة

ليعلموا الرَّبِّ طريق يَحفظوا بأن بَعده من وأهَلُه نَبيَّه سيويص أنه عِلمت «وقد :(١٩ :١٨ (التكوين، 46

به.» َوَعده ما إلبراهيم الرَّبُّ يُنِجز حتى والعدل، بالربِّ
له: وتقولون مرص ملك عىل إرسائيل بني وشيوخ أنت وتدُخل لقولك «فيسمعون :(١٨ :٣ (الخروج، 47

إلهنا.» للرب ونذبح الربيَّة يف أياٍم ثالثة َمسرية اآلَن فنَسري العربانيني إلُه الربُّ وافانا قد
فيظنُّ اليوم، يُقال كما ،Yahveh أو Yahovah يهوه كلمة أصل يف العربية اللغة ُعلماء يختلف 48

ال الظاهري (بمعناه الكينونة فعل من ة ُمشتقَّ فعليٍَّة ِصيغٍة إىل تَرِجع أنها سبينوزا ومعهم البعض
أن اآلخر البعض ويرى واحد. آٍن يف واملستقبل الناِقص املايض الصيغة هذه وتفيد األنطولوجي) بمعناه
أنا معناه يكون وبذلك الظاهري، بمعناه ال األنطولوجي بمعناه الكينونة فعل من أيًضا مشتقة يهوه
اتََّخذه والذي سيناء جبل عىل موىس َسِمعه الذي الصوت وهو Ego sum qui sum يوجد الذي املوجود

الوجود. ِصفة وهي هللا ِصفات أوىل عىل دليًال األكويني تُوما
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إىل امَلوجودات سائر عن ُمختِلف املوجود هذا أنَّ وأعلَن اعتقد لقد ثانيًا الخمسة. األسفار
اإلنسان لضعف األبصار؛ عن بعيٍد حيسِّ يشءٍ أو صورة بأيَِّة عنه التعبري يُمكن ال أنه حدِّ
فرًدا هللا تَصوَّر فإنه بالُقدرة يتعلَّق فيما أما الرؤيا. هذه مثل عليه تنطوي لتناُقٍض ال
هللا من بأمٍر شكٍّ بال ذلك (ويحُدث هللا محلَّ تحلُّ موجودات بوجود موىس ويُسلِّم واحًدا،
ولِحمايتها األَُمم إلرشاد والقدرة والحقَّ لطة السُّ هللا أعطاها بموجودات أي منه) وبتفويٍض
اإلله هَو عباَدتُه اليهود عىل وجب الذي املوجود هذا بأنَّ نادى ولكنه عليها. وامُلحافظة
نشيد يف يقول لذلك اآللهة؛ إله فهو عربي) بتعبرٍي (أي أُخرى، وبعبارٍة األعىل. امُلهيِمن
علمت «اآلن :(١١ :١٨) يرتو49 ويقول رب.» يا اآللهة يف مثلك «من :(١١ :١٥) الخروج
اآللهة أكرب يَهوه بأن موىس مع أَُسلِّم أن يِجب أنَّني أي اآللهة.» جميع فوق عظيم الرب أن
املوجودات هذه خلق هللا أنَّ موىس اعتقد فهل ذلك، ومع لها، نظري ال ُقدرة وله جميًعا،
يتعلَّق شيئًا يَُقل لم — نعلم ما عىل — ألنه ذلك يف نَُشكَّ أن لنا يحقُّ مكانه؟50 تقوم التي
الَعماء من املرئي العالم هذا أخرج قد املوجود هذا بأنَّ موىس نادى ثالثًا، ونشأتها. بخلِقها
يكون وبذلك األشياء بذور الطبيعة يف ووضع 51(٢ :١ التكوين، (انظر: النظام فيه وأقام
الُقدرة ولهذه الحقِّ لهذا وباستعماله كاملة. وسيطرة ُمطَلق حقٌّ جميًعا األشياء عىل له
األخرى األمم وترك 52(٨-٩ :٣٢ ،١٤-١٥ :١٠ التثنية، (انظر: العربانية ة األُمَّ اصطفى
إرسائيل بإله ي ُسمِّ هنا ومن محلَّها، حلَّ التي األخرى اآللهة رعاية األرضيف أقطار وسائر

.(١٨ :٤ ١؛ :٣ (الخروج، Madian مدين وكاهن موىس حمو Jethro يرتو 49

عىل فائقة ُقدرة لَديه كانت بل هللا، عن ُمتميزة معرفة لديه تكن لم موىس أنَّ إثبات سبينوزا يُحاول 50

وهو املعروف منهجه عن سبينوزا يتخلَّ لم الرُّوحي. التوحيد س ُمؤسِّ موىس يكن لم وبالتايل الخيال،
أهمية أكثر أُخرى بفكرٍة يخُرج كي األنبياء بِمزاج النبوَّة رَؤى ارتباط إلثبات التَّوراة من النصوص ِذكر

ُمعيَّنة؟ قبيلٍة إَلُه يهوه وأن ُمشبٌِّه موىس أنَّ وهي وخطورًة
املاء.» وجه عىل يرف هللا وروح ظالم القمر وجه وعىل وخالية خربة األرض «وكانت :(٢ :١ (التكوين، 51
فيها.» من وكل واألرض السموات وسموات السموات إلهك للرَّبِّ «إن :١٤ :(١٤-١٥ :١٠ (التثنية، 52

هذا.» يومنا إىل الشعوب بني من وأنتم بعدهم من ذُريَّتَهم واصطفى فأحبَّهم آباءك لزم «لكنه :١٥
أنبياء عدو عىل األمم تُخوم وضع آدم بني وفرَّق األُمم العيلُّ م قسَّ «حني :٨ :(٨-٩ :٣٢ (التثنية،

مرياثه.» حمل يعقوب شعبه، الربِّ نصيب «ألن :٩ إرسائيل.»
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األُمم آلهَة اآللهة سائر يت ُسمِّ بينما 53(١٩ :٣٢ الثاني األيام أخبار (انظر: أورشليم وإله
عبادة إىل يحتاج هللا اختاره الذي اإلقليم هذا أن اليهود اعتقد ذاته السبب ولهذا األخرى؛
األخرى، اآللهة عبادة ل تَحمُّ يُمكنه ال إنه بل األخرى، األقطار عبادة عن ُمختلفة ة خاصَّ
قاَدها التي الشعوب ستُمزِّق األُُسود أنَّ هو السائد االعتقاد وكان األقاليم. ببقية ة الخاصَّ
الثاني، امللوك (انظر: األرض هذه آلهة عبادة تجهل ألنها العربانيني؛ أرايض يف آشور ملك
إىل الرجوع أراد عندما أبنائه من يعقوب طلب ولذلك، بعدهما)؛54 وما ،٢٥-٢٦ :١٧
آلهة أي األجنبية اآللهة يرتكوا وأن جديدة لعبادٍة يستعدُّوا أن عزرا،55 أبو يرى كما وطنه،
أن داود أراد عندما وكذلك 56،(٢-٣ :٣٥ التكوين، (انظر: آنذاك عليها كانوا التي األرض
قال: له اضطهاده من هربًا وطنه خارج يعيش أن عىل أجَربَه امللك هذا أنَّ لشاءول،57 يُبنيِّ
58.(١٩ :٢ األول، صموئيل (انظر أخرى آلهة لخدمة أُرِسل وإنه هللا، ِمرياث من استبعد إنه
59،(٢٧ :٣٣ التثنية، (انظر السموات يقُطن هللا، أي املوجود، هذا أنَّ موىس اعتقد وأخريًا،
الوحي لنا تأمَّ ما فإذا اليهود.60 غري بني نطاٍق أوسع عىل ُمنترشة الفكرة هذه وكانت

األرض شعوب آلهة عىل كالمهم بمثل أورشليم إله عىل «وتكلموا :(١٩ :٣٢ الثاني، األيام (أخبار 53

الناس.» أيدي صنعة
عليهم الربُّ فبَعَث الرَّبَّ يَتَّقوا لم هناك إقامتهم مبدأ يف «وكأنهم :٢٥ :(٢٥-٢٦ :١٧ الثاني، (امللوك 54

ُمدن يف وأسكنتَهم جلوتَهم الذين األَُمم إنَّ قائلني: آشور ملك «فكلَّموا :٢٦ منهم.» تقتُل فكانت أُُسوًدا
األرض.» إله يَعرفون ال ألنَّهم تقتُلُهم فهي أُُسوًدا عليهم فأرِسل األرض إله ُحكم يعرفوا لم السامرة

األول. الفصل من ،٣ الهامش انظر 55
بينكم التي الغريبة اآللهة أزيلوا معه: من وسائر ألهله يعقوب «فقال :٢ :(٢-٣ :٣٥ (التكوين، 56

يوم يف أجابني الذي هلل مذبًحا هناك وأصنع إيل بيت إىل نصعد «وهلموا :٣ ِثيابكم.» وأبدلوا روا وتطهَّ
سلكته.» الذي الطريق يف معي وكان ِشدَّتي
األول. الفصل من ،٣٦ الهامش انظر 57

م فليتنَسَّ بي أغراك قد الربُّ كان إن عبده: كالَم امللك سيدي اآلن «فليَْسَمع :(١٩ :٢٦ األول، (صموئيل 58
مرياث إىل االنضمام من اليوم نََفوني قد ألنهم الرب، أمام َملعونون فهم البرش بنو كان وإن … تقدُّمه

أخرى.» آلهة اعبد اذهب قائلني: الرب
أهلك.» وقال العدو وجهك من َطَرد تحت. من األبدية واألذرع األزيل اإلله «ملجؤك :(٢٧ :٣٣ (التثنية، 59
بمعنى Jens لفظ من املشتقة gentilis الالتينية للصفة تحريف هو Gentils للفظ ترجمة الوثنيون 60
واألمم الثاني) واملكابيني طوبيا ِسفري يف إالَّ القديم العهد يف يُستعَمل (وال الجديد العهد يف ويُستعمل أمة
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طبيعة أنَّ حقيقًة يعتِقد كان وما آرائه. حسب تكيَّف قد أنه نَِجد موىس عىل هبََط الذي
كشف فقد إلخ. … واللطف الرحمة أعني عنها، ثنا تَحدَّ التي الرشوط لهذه تخَضُع هللا
61،(٦-٧ :٣٤ الخروج، (انظر: فات الصِّ وبهذه االعتقاد، لهذا طبًقا نفسه عن له هللا
أيًضا ويُروى 62،(٤-٥ :٢٠) العرش الوصايا وكذلك ملوىس، هللا ظهر كيف النصُّ ويَروي
موىس كان ملا ولكن نفسه، يُريه أن هللا من طَلب موىس إن 63،١٨ اآلية ،٣٣ اإلصحاح يف
— قبل من أثبتنا كما — هللا كان وملَّا هلل، صورة أية ُمخيِّلته يف يكوِّن لم — ُقلنا كما —
أية يف ملوىس هللا يظَهر لم لذلك َخيالهم؛ استعداد حْسب إالَّ لألنبياء نفسه عن يكشف لم
عىل حدوثه من يمنع كان موىس خيال ألنَّ النحِو هذا عىل كان األمر إنَّ وأقول: صورة.
أشعيا مثل حقيقة، هللا رأوا قد بأنهم شهدوا آخرين أنبياء هناك ولكن آخر.64 نحٍو أيِّ
وجهي.» ترى أن تستطيع «لن قائًال: موىس عىل هللا ردَّ لذلك إلخ؛ … ودانيال وحزقيال
وإمكان هللا طبيعة بني تناُقض أي يََر لم إنَّه أي هللا، رؤية بإمكان يعتقد موىس كان وملَّا
ويظلَّ يراني أن ألحٍد يمكن ال «ألنَُّه قائًال: هللا أضاف فقد رؤيته، طَلب َلَما وإالَّ رؤيته،
كما — تناُقًضا هناك إن يُقل: فلم موىس، رأي مع ُمتَّفًقا سببًا هللا أعطى وبذلك حيٍّا.»
أن لإلنسان يُمكن ال قال: بل الرؤية، وإمكان اإللهية الطبيعة بني — بالفعل موجود هو
اإلرسائيليني بأن إليه يُوحي لكي ملوىس هللا قال كذلك اإلنسان. َضعف بسبب هللا يرى

١٠؛ :١٩ الرسل، أعمال ٢٠؛ :١٢ (يوحنا، لَوثَني ُمرادفة الصفة تكون وبذلك وثِنيُّون، اليهود باستثناء
.(١٢-١٣ :١ كورنثة،

كثري األناة طويل رءوف رحيم إله الرب الرب، ونادى امه ُقدَّ الربُّ «ومرَّ :٦ :(٦-٧ :٣٤ (الخروج، 61

د يتفقَّ الخاطئ. يتزكى وال والخطيئة واملعصية الذنب ويغِفر أللوف الرحمة «يحفظ :٧ والوفاء.» املراِحم
والرابع.» الثالث الجيل إىل البنني بني ويف البنني يف اآلباء ذنوب

يف ا ِممَّ وال فوق من السماء يف ا ِممَّ يشء ُصورة وال منحوتًا لك تصنع «ال :٤ :(٤-٥ :٢٠ (الخروج، 62

إلهك الربُّ أنا ألني تَعبدُهنَّ وال لهنَّ تسجد «ال :٥ األرض.» تحت من الحياة يف ا ِممَّ وال أسفل من األرض
مبغيض.» من والرابع الثالث الجيل إىل البنني يف اآلباء ذنوب د أتفقَّ غيور

مجدك.» أرني «قال :(١٨ :٣٣ (الخروج، 63

نقطة حول الكتاب اضطراب يُبني نفسه الوقت يف ولكنه األنبياء، طبائع بني االختالف سبينوزا يُربز 64

مرئي. غري أو موجود هللا أنَّ وهي ة خاصَّ
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موجوًدا أي مالًكا، سريسل إنه 65،(٢-٣ :٣٣) األمم باقي ِمثل أصبَحوا الِعجل بعبادتهم
وعىل املوت؛ بعد بينهم يكون أن يريد ال هللا ألنَّ األعظم؛ املوجود من بدًال اإلرسائيليني يرعى
أحبَّ مما أكثر اليهود أحبَّ هللا بأن االعتقاد إىل موىس يدعو ما هناك يُعد لم النحو هذا
وهذا مالئكة. رعاية يف أي أخرى، موجودات رعاية يف أيًضا هللا ترَكها التي األخرى األمم
السموات، يقُطن هللا أنَّ يعتقد موىس كان ا فلمَّ وأخريًا، اإلصحاح.66 من ١٦ اآلية تؤكده ما
أعىل إىل موىس صعد ذلك ُمقابل ويف الجبل، عىل السماء من هابًطا له ف تكشَّ قد هللا فإنَّ
هللا يتصوَّر أن استطاع لو يفعله أن إىل حاجٍة يف يكن لم ما وهو هللا، مع ليتحدَّث الجبل

مكان. كلِّ يف بالسهولة موجوًدا
وقد يُذكر. شيئًا عنه يعلموا لم اإلرسائيليني فإن ملوىس نفسه عن كشف هللا أن ومع
هو الِعجل أنَّ ُمعتقدين أيام، بضعة بعد وعبدوه الِعجل عظَّموا عندما بوضوٍح ذلك ظهر
غارقني أناًسا أن نعتِقد أالَّ قطًعا الواجب من إنَّ مرص. من أخرجتهم التي اآللهة هذه
معرفًة هللا عَرفوا قد العبودية، شقاء أنهكهم أجالًفا أناًسا أعني املرصيني، ُخرافات يف
يُعلمهم ولم الحياة، يف السلوك قواعد من أكثر شيئًا علمهم قد موىس أنَّ أو صحيحة،
بل الكاملة، بالحرية تمتُّعهم بفضل ُسعداء يَحيَوا أن يستطيعون بحيث كفيلسوف، ذلك
وهكذا، الحياة. هذه ِمثل إىل الرشيعة أوامر طاعة تدفعهم بحيث كمرشوع ذلك علََّمهم
هللا حبِّ وإىل ة، الحقَّ الحياة إىل أي السعيدة، الحياة إىل تؤدِّي التي السلوك قاعدة فإنَّ
أمرهم لقد إلهيٍّا. وفضًال نعمة أي حقيقية، ُحريَّة ال عبودية إليهم بالنسبة كانت وعبادته؛
(أي قبل من إيَّاها هللا وهبهم التي النِّعم عىل ليتعرَّفوا رشيعته وبتطبيق هللا بحبِّ موىس
هذه عَصوا إذا العقاب بأشدِّ هدَّدهم كما إلخ)، … مرص يف عبوديَّتِهم بعد من الحريَّة
يُعلِّم كما العربانيِّني موىس علَّم وهكذا أطاعوها. ُهم إذا الجزاء بأحسن ووعَدهم األوامر
ُسموَّ تماًما جِهلوا أنهم املؤكد من فإنَّ ولذلك، اإلطالق؛ عىل لهم عقَل ال الذين األطفال اآلباء

والحوِميِّني والفرزيِّني والحثيني الكنعاِنيِّني وأطُرد مالًكا أمامك أسري «وأنا :٢ :(٢-٣ :٣٣ (الخروج، 65

الرِّقاب ُقساة شعب ألنكم بينكم فيما أصعد فال أنا وأما وعسًال. لبنًا تُدرُّ أرٍض «إىل :٣ واليَبوِسيِّني.»
الطريق.» يف أُفنيكم لئال

معنا بمسريك أليس وشعبك؟ أنا عينيك يف حظوًة نلُت أني يعرف بماذا «فإنه :(١٦ :٣٣ (الخروج، 66

األرض.» وجه عىل أمة كل من وشعبك أنا فنمتاز
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يدلُّ وهذا هللا، حضور من ل تنصَّ قد أنه يونس68 ظن وقد الحقة.67 والسعادة الفضيلة
يهودا خارج األخرى املناطق رعاية نقل قد هللا أنَّ أيًضا اعتقد أنه عىل — يبدو فيما —
إالَّ عقلية بطريقٍة هللا عن تحدَّث من القديم العهد يف نرى وال محلَّه. تحلُّ أخرى قوى إىل
أسمى نفسه رأى ولذلك كله؛ عرصه عىل يتفوَّق أن الفطري بالنُّور استطاع الذي ُسليمان
ولم الفطري) النُّور وبتعاليم بالعقل يتمتَّعون ال للذين ُوِضعت الرشيعة (ألن الرشيعة من
حاالٍت يف إالَّ رئيسة، مجموعاٍت ثالث من تتكوَّن والتي بامللك، ة الخاصَّ القوانني بكلِّ يعبأ
يكن ولم ذلك، يف ُمخطئًا كان وإن علنًا، خرَقها بل 69(١٦-١٧ :١٧ التثنية، (انظر: قليلة
الخريات كلَّ بأنَّ نادى وقد اللذَّات، وراء لَسعيه االسم بهذا جدير فيلسوف سلوك سلوكه
ما أعظم الذهن وأن الجامعة) (انظر: الفانني عند زائلة أمور هي الثروة تَجلُبها التي
70.(٢٢ :١٦ األمثال، (انظر: يُصيبَهم أن يُمكن عذاٍب أشدُّ العقل ضياع وأنَّ البرش، لدى
اآلراء. يف اختالفهم عن وضعناها التي للُخطة طبًقا لنتحدَّث األنبياء إىل اآلن لنُعد ولكن
ُمناقضة منها) بقي ما (أو األنبياء ُكتب لنا نقلوا الذين لألحبار حزقيال أفكار بَدْت لقد
حدِّ إىل ص٢)71 ،٣٣ ورقة ،٢١ اإلصحاح السبت، رسالة يف الرواية (انظر موىس ألفكار
وكادوا امُلقنَّنة، الكتب بني من حزقيال ِسفر استبعاد يُقرِّروا ألن استعداٍد عىل كانوا أنهم

(أكثرهم تقوى أكثرهم أطاع فقد الحقيقي؛ النعيم — املسيح ظهور قبل — العربانيون جهل لقد 67

يُحبُّوه ولم يعرفوه، لم ألنهم ذلك ليستطيعوا كانوا (وما حقيقة هللا يُحبُّوا لم ولكنهم القانون، حكمة)
الثاني والفصل الثالث الفصل انظر كاألطفال. كانوا إنهم أي طاعتهم؛ عىل لهم جزاءً ثواٍب يف طمًعا إالَّ
وهو الحقيقي الخريَ يُعَطوا ولم أحراًرا يكونوا لم لذلك العقاب؛ من ويخافون الثواب يف يرغبون عرش)
املسيح قانون تعاُرض إىل ننتهَي أن ينبغي ال ولكن فحسب. املادي الرِّزق أعطاهم بل النفس، اطمئنان
يُمكن كان املسيح ظهور قبل أنه الوحيد والفرق نفسه، القانون ألنه األنبياء وقانون العقل، قانون وهو

داخليٍّا. َفهمه دون القانون طاعة
يف نبيٍّا وكان النارصة. من بالقرب Gat-Hafer حافر جت يف نشأ Amittai أمتاي ابن   Janas يونان 68

وسيادتها. إرسائيل مملكة قوة وأعلن الثاني Jeroboam يروبعام أيام
الخري كثرة بسبب مرص إىل الشعب يردُّ فال الخري من يستكِثر ال «لكن :١٦ :(١٦-١٧ :١٧ (التثنية، 69

يزيغ لئال النساء من يستكِثر «وال :١٧ أيًضا.» الطريق هذه يف الرجوع تُعاِودوا ال الربُّ لكم قال فقد
والفضة.» الذهب استكثار يف يُبالغ وال قلبه

السفه.» السفهاء وتأديب لصاحبه، حياة ينبوع «العقل :(٢٢ :١٦ (األمثال، 70

.Mishna املشناة من باألعياد الخامس الثاني الجزء من عرشة الثانية الرسالة هي السبت رسالة 71

170



األنبياء

وُجهد عناءٍ بعد ذلك وأتمَّ رشحه يف حنينيا72 يدعى شخص أتى أنه لوال تماًما يَستبعدونه
التحديد، وجه عىل أحد يعرفه ال ما هذا فرسه؟ كيف ولكن السبت) رسالة تروي (كما كبري
(ولم له تراءى كما ُخَطبه ح وصحَّ حزقيال كلمات غريَّ أنه أم ضاع، ثم رشًحا كتَب فهل
مع ُمتفًقا يبدو ال ١٨ اإلصحاح فإن يشء من يكن مهما لذلك)؟ الشجاعة تنُقُصه تكن
… إرميا من ٣٢ اإلصحاح من ١٨ اآلية مع وال الخروج، سفر من ٢٤ اإلصحاح من ٧ اآلية
(انظر بالفعل يُقرِّره أن بعد يُقرِّره ا عمَّ أبًدا يرتاَجع ال هللا أنَّ صموئيل اعتقد لقد إلخ.73
هللا يعبُد أن وأراد خطيئته، من تاب أن بعد لشاءول قال لذلك ٢٩)؛74 :١٥ األول، صموئيل
ذلك عكس إليه أُوِحَي فقد إرميا أما ه. ضدَّ أصَدَره ُحكًما يُغريِّ ال هللا إنَّ النعمة، منه ويطلُب
أم حسنًا الحكم هذا أكان سواء ُحكمه، عن هللا يرتاَجع فقد 75(٨–١٠ :١٨ (انظر تماًما
يوئيل76 وكان أسوأ. إىل أو أحَسن إىل الُحكم بعد الناس تغريَّ ما إذا ما، ٍة ألمَّ بالنسبة سيئًا

سبينوزا عنه تحدَّث الذي الكذَّاب حنينيا أو النبي وحنينيا هذا Hananias حنينيا بني الخلط ينبغي ال 72

Hannaniah حزقيا بن حنينيا هذا حنينيا التلمود ي يُسمِّ الفصل.) هذا من ،١٨ الهامش (انظر قبل من
من اسم ويكتُب جديد من املوضوع لهذا سبينوزا يتعرَّض العارش الفصل آخر ويف ،ben Hezekiah
وهي Neghunja fils d’Hiskia حزقيا بن نخونيا أنه عىل امُلقدَّس الكتاب من حزقيال ِسفر استبعاد منع

نفسه. الشخص ألنه خاطئة كتابة
أكلوا اآلباء قائلني إرسائيل أرض عىل امَلثَل بهذا تتمثَّلون بالكم «ما :٢ :(٢٩ ،٢٥ ،٢ :١٨ (حزقيال، 73

إرسائيل، آل يا اسمعوا بُمستقيم، السيد طريق ليس «فتقولون :٢٥ رضست.» البنني وأسنان الحرصم
السيد طريق ليس إرسائيل آل «فيقول :٢٩ املستقيمة.» غري هي طُرُقهم أليست ُمستقيم. غري أطريقي

«… إرسائيل آل يا ُمستقيمة غري أطُرقي بمستقيم.
:(٧ :٢٤ (الخروج، وهي: التالية اآليات بعكس هللا ألوامر إرسائيل بني ُمعارضة اآليات هذه من وواضح

به.» ونأتِمر نفَعلُه به الربُّ تكلم ما كل فقالوا: الشعب مسامع عىل فتال العهد كتاب «وأخذ
من بنيهم أحضان يف اآلباء إثم جزاًرا والجاعل األلوف إىل رحمة الصانع «أنت :(١٨ :٣٢ (إرميا،

اسمه.» الجنود ربُّ الذي الجبار العظيم اإلله بعِدهم
فيندم.» إنسانًا ليس ألنه ينَدم وال يكِذب ال إرسائيل بهاء «فإن :(٢٩ :١٥ األول، (صموئيل 74

أنَدم فإني عليها تكلَّمُت أجله من الذي ها رشِّ عن األمة تلك رجعت «فإن :٨ :(٨–١٠ :١٨ (إرميا، 75

«فإن :١٠ واغرس.» البني مملكة وعىل ٍة أمَّ عىل أتكلَّم «وبغتة :٩ بها.» ُصنعه يف فكَّرُت الذي الرشِّ عىل
إليها.» أصنُعه إني قلُت الذي الخري عىل أنَدم فإني لصوتي تسَمع ولم عيني يف الرشَّ صنعَت

أي (١٧ :٢ ١٤؛ :١) بابل أرس بعد الدولة بناء إعادة بعد نُبِّئ أنه إال Joël جوئيل عن كثريًا نعرف ال 76

عىل تأكيده وبسبب األخبار، وِسفري فر السِّ بني األدبي للتَّشابُه نظًرا امليالد قبل الرابع القرن أوائل يف
بالشعائر. وتمييزهم اليهود نوعية
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٤ اإلصحاح من تام بوضوٍح يظهر وأخريًا، 77.(١٣ :٢) فقط الرش عن يتوب هللا أنَّ يعتِقد
وأن الخطيئة، لغواية يَستسِلم أالَّ اإلنسان باستطاعة أنَّ 78٧ اآلية التكوين، سفر من
يف نقرؤه ما وهذا ذلك، مع لها استسلم الذي لقابيل ذلك قيل وقد حسنًا. سلوًكا يسلك
يف الوضوح ِمن قْدٍر بأعظِم نفسها الفكرة هذه وتظهر يوسف،79 تاريخ ويف نفسه الكتاب
أو البرش ضدَّ أصدره الذي ُحكمه عن يرِجع هللا إنَّ يقول: إذ إرميا، يف آنًفا املذكور اإلصحاح
بولس دعا العكس، وعىل الحياة. يف وطريقتهم سلوكهم تغيري البرش أراد ما إذا صالحهم يف
فريدة برسالٍة إالَّ الجسد غواية مقاومة عىل لهم ُقدرة ال البرش بأن االعتقاد إىل رصاحًة
بعدها، وما ١٠ اآلية من ابتداءً ٩ اإلصحاح رومية، أهل إىل رسالته انظر هللا. من بفضٍل

وكثري األناة طويل رحيم رءوف فإنه الربِّ إىل وتُوبوا ِثيابَكم ال قلوبكم «ومزِّقوا :(١٣ :٢ (يوئيل، 77

الرش.» عىل ونادم الرحمة
انقياد وإليك رابضة خطيئة الباب فعند تُحسن لم وإن تنال أحسنَت إن ألنك «إالَّ :(٧ :٤ (التكوين، 78

عليها.» تسود وأنت أشواقها
أورشليم يف ُولِد امليالد، بعد األول القرن يف اليهود ُمؤرخي أشهر Flavius Josephe يوسف 79

السلك ومن األم ناحية من Asemonéens األسمونيني األمراء ساللة من وينحِدر ميالدية ٣٧ سنة
اليهود عند الُعليا املحكمة قبل من أُرِسل ٦٤ سنة ويف Matthias متى األب ناحية من الكهنوتي
،Félix فيلكس الرُّوماني املفوَّض من بأمٍر ُسِجنوا الذين األحبار عن للدفاع روما إىل Sanhédrin
إرجاع فأراد ثورة يف وطنه إىل رجع وعندما Popée بوبيوس عند الحظوة ونال ته مهمَّ يف ونجح
بالدفاع وُكلِّف ُمعتدًال، كان ولكنه قاَدِتها أحد وأصبح فيها باملشاركة انتهى ولكنه عنها، مواطنيه
الروماني القائد مع تصاَلح هزيمته بعد ولكن .Vespasien فسباسيان ِضدَّ Jotapata يوتاباشا عن
أورشليم إىل تيتوس صِحب ٧٠ سنة عنه أُفِرج أن وبعد ،Titus تيتوس والبنه له باإلمرباطورية وتنبَّأ
فسباسيان، سيُِّده حرََّره عبًدا باعتباره Flavius فالفيوس اسمه إىل وأضاف معه ُروما إىل عاد ثم
ثم باآلرامية أجزاء سبعة يف اليهود» «حروب ألَّف روما ويف ،٩٨ سنة فيها ومات روما يف وعاش
٦٦ سنة حتى الخليقة منذ جزءًا ِعرشين يف القديم» اليهود «تاريخ ألَّف كما اليونانية، إىل تُرِجمت
ولُِمؤلفاته األساطري. من مجموعًة السابق كتابه اعتََربوا الذين اليونان عىل ا ردٍّ ُجزأين يف تذييل مع
يذُكرها، التي الوقائع من لكثرٍي عياٍن شاهد وكان لليهود. تحيُّزه من بالرَّغم كبرية تاريخية ِقيمة
عقلية حسَب تكييفها األخبار بعض يف وحاول اليهودية، للديانة بالنسبة وُمحايًدا ُمعتدًال كان ولكنه

الرومان.
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صفة هللا إىل يَنِسب حيث 80،١٩ اآلية ،٦ اإلصحاح ويف ،٥ اآلية ،٣ اإلصحاح يف أنه والحظ
الجسد. لضعف نظًرا البرش يتحدَّث كما تحدَّث ألنه يَستغِفر العدل،

يتغريَّ كان هللا أرسله الذي الوحي أنَّ وهو عليه الربهنة أرْدنا ما إلثبات يكفي هذا
تلك بالفعل، وَجِهلوا بل يَجهلوا، أن يُمكن كان األنبياء وأن وآرائهم،81 األنبياء لفهم وفًقا
آراء إنَّ وأخريًا العملية. وبالحياة باإلحسان تتعلَّق ال التي الخاِلصة النظرية املوضوعات
لَديهم نلتمس أن من اإلطالق عىل جدوى فال لذلك، بينها؛ فيما ُمتعاِرضة كانت األنبياء
ُملَزمني َلْسنا أننا هي إذن، إليها ننتهي التي والنتيجة والرُّوحية. الطبيعية باألشياء معرفة
كلُّ فيستطيع ذلك عدا فيما أما وجوهره، الوحي بغاية يتعلَّق فيما إالَّ باألنبياء باإليمان
قد هللا أنَّ سوى يُعلِّمنا ال قابيل وحي أنَّ ذلك ِمثال ة. تامَّ بُحريَّة يشاء بما يُؤِمن أن فرٍد
وليس وجوهره، الوحي هَدف هو وحَده وهذا أفضل، حياة يعيش أن منه وطلب حذََّره
يف تامٍّ بوضوٍح نة ُمتضمَّ اإلرادة ُحرية أنَّ ومع فلسفية. نظريٍَّة أية أو اإلرادة ُحرية تعليم
هذه ألنَّ ُمخالًفا ُحكًما نُصِدر أن لنا يَجوز فإنه به، الترصيح طريقة ويف التبكيت هذا
يُعلِّمنا ال وكذلك وحَده.82 قابيل َفهم حْسَب تكيََّفت قد التعبري يف الطريقة وهذه الكلمات
كان ثم، ومن آرام، ضدَّ أخآب ملعركة الحقيقية بالنهاية إليه أوحى هللا أنَّ إالَّ ميخا وحُي
يتعلَّق فيما ذلك عىل زيادة أية ُمطلًقا نا تُِهمُّ وال به. نُؤمن أن يَِجب ما هو وحَده هذا
باقي وكذلك هللا، جاِنبي عىل يُعسِكر الذي السماء َجيش أو الباطلة أو الحقيقية هللا ِبُروح
وفيما عقله. مع يَتَِّفق بما األمور هذه عىل إنساٍن كلُّ فليحُكم ذلك، وعىل الوحي؛ ُمالبسات

عربة أبينا إسحاق من جلبت وقد كذلك أيًضا، رفقة بل فقط ذلك «وليس :١٠ :(١٠–١٢ :٩ (رومية، 80

االختيار.» بحسب هللا قصد يثبت لكي ا رشٍّ أو خريًا ويعمالن الولدان يُولد أن قبل من «فإنه :١١ واحدة.»
يدعو.» الذي قبل من بل األعمال قبل من «ال :١٢

إنما ظامًلا، الغضب املنزل هللا أليس نقول: فماذا هللا برَّ يُثِبت إثُمنا كان إن «ولكن :(٥ :٣ (رومية،
البرشية.» بحسب أتكلَّم

عبيًدا أعضاءكم جعلتم كما إنكم أجسادكم، َضعف أجل من برشيٍّا كالًما «أقول :(١٩ :٦ (رومية،
وللقداسة.» هلل عبيًدا أعضاءكم اجعلوا اآلن كذلك لإلثم، واأللم للنجاسة

حسب الوحي تكيف منها وسينتُج ُمتناِقضة عديدًة نصوًصا يَذُكر فهو سبينوزا منهج أيًضا هنا يظهر 81
الذاتي. الخيال خلق من تتكوَّن والنبوءات الوحي أنَّ إثبات إىل املطاف نهاية يف يَرمي ولكنه األنبياء، آراء

.Ethique, I, prop. 32, II, prop. 48 82
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كان لو — ُقدرته تحت واِقٌع يشءٍ كلَّ أنَّ عىل أليوب هللا بها يُربهن التي بالُحَجج يتعلَّق
عن يُعربِّ أن دون ة ِقصَّ يَروي أن أراد قد كاِتبه وكان حقيقًة أيُّوب إىل بلغ قد الوحي هذا
قد الحجج هذه إنَّ يأتي: ما نقول أن ينبغي — البعض) يعتقد (كما بالصور83 أفكاره
ونقول الناس. جميع إلقناع ة عامَّ ُحَجًجا وليست هو إلقناعه أَيُّوب َفهم ُمستوى عىل ُوِضعت
وِبجهِلهم، بِعصيانهم الفريسيِّني إلقناع املسيح إليها لجأ التي األسباب عن نفسه اليشء
يقول فعندما ومبادئه. فرٍد كلِّ آلراء طبًقا أسبابه كيَّف فقد ة، الحقَّ للحياة تالميذه ولدعوة
انقسم فقد الشيطان يُخِرج الشيطان كان «فإن :(٢٦ :٢٢ متى، (انظر: للفريسيني مثًال
يكن ولم ة، الخاصَّ بمبادئهم إقناعهم إالَّ يُريد يكن لم مملكته؟» تثبت فكيف نفسه، عىل
لتالِمذَته يَقول عندما كذلك للشياطني. ومملكة شياطني هناك أنَّ يُعرِّفهم أن هو هَدُفه
مالئكتهم إنَّ لكم أقول فإنِّي غار الصِّ هؤالء أحَد تحتَِقروا أن «واحذروا :(١٠ :١٨ (متى،
أو مغرورين يكونوا أن ينبغي ال أنه هو يقوله أن أراد ما كلُّ كان إلخ.» … السموات يف
اتَّبَعه الذي أسلوبه نه يتضمَّ ا ِممَّ شيئًا يُعلِّمهم أن هو هدفه يكن ولم أحًدا، يَحتقروا أن
واآليات الحواريني أساليب بشأن يُقال أن ينبغي ما هو بَعينه وهذا تالمذته. إقناع ليُحِسن
ألنَّني ذلك فيه؛ الحديث إطالة من هنا فائدة نَِجد ال موضوع وهو استعملوها، التي
الكتاب نصوص أُحيصجميع أن عيلَّ كان إذا به ألتَِزم أن أُحاول الذي اإليجاز عن سأِحيد
يُمكنني ال وبالتايل ُمعنيَّ شخٍص َفهم حسب تكيَّفت التي أي واحٍد؛ إلنساٍن ُكِتبَت التي
إذن يكفي للفلسفة. كبرية خسارة ذلك يف يكون أن دون إلهية84 تعاليم أنَّها عىل تقديمها
بقية يخترب أن الفاِحص للقارئ ويُمكن العامة، األهمية ذات القليلة النقاط لبعض عريض
يف قبل من ذكرناها التي امُلالحظات هذه أنَّ من الرغم فعىل ذلك، ومع بنفسه. النصوص
وهي إليها، أرمي التي الغاية إىل ُمبارشًة تؤدي التي وحدها هي والنبوَّة األنبياء موضوع

تعليًما أو Parabole مثًال ويَعتِربُه أيُّوب لِسفر ا خاصٍّ تفسريًا يُعطي أْن سبينوزا يُحاول 83

كذلك. األسفار باقي تكون أن يمنع ما هناك ليس وبالتايل وحيًا، وليس Enseignement
مع الكتاب اتِّساق إنقاذ يُريد ولو حتى حرفيٍّا، تفسريًا الكتاب تفسري يَِجب إنه ذلك قبل سبينوزا قال 84

بَِقي ما عىل تقيض الحقيقة يف النظرية وهذه ، نبيٍّ كلِّ خيال حسَب النبوَّة تكيُّف يف النظرية بهذه نفسه
الكتاب. ُسلطة من
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األنبياء

املوضوع هذا عن الحديث إىل انسياقي إىل نظًرا فإني، والالهوت، الفلسفة بني التمييز
بالعربانيني ة خاصَّ النبوَّة ِهبَُة كانت إذا فيما أيًضا أبحث أن امُلفيد من أرى عام، ِبوجٍه
رسالة بشأن نعتقده أن يَِجب فيما ذلك بعد أبَحُث ثُمَّ األُمم، لكلِّ ة عامَّ أنها أو وحَدهم

القادم. الفصل موضوع هو وهذا العربانيني،
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الثالث الفصل

كانتِهبة العربانينيوهل رسالة
عليهم؟ وقًفا النبوة

وحَده بأنه فخره يف ال بالخري، تَمتُّعه يف إال يكونان ال الحقيقي ونعيمه الفرد سعادة إن
وحده ألنه أكرب سعادة عىل حصل أنه يظنُّ ومن اآلخرين. استبعاد مع به يتمتَّع الذي
لَكونه أو أكرب بسعادٍة يتمتَّع ألنَُّه أو كذلك، ليسوا اآلخرين أنَّ حني عىل طيبة حالة يف
فالفرح الحقيقي. والنعيم السعادة يجَهل الشخص هذا ِمثل اآلخرين، من حظٍّا أسعد
طفوليٍّا، ُشعوًرا يكن لم إن اآلخرين، من أسمى أنه العتقاده نتيجة املرء به يَشُعر الذي
وسعادة الحقيقي الهناء أنَّ ذلك ِمثال الحاقد. القلب من أو الحَسد من إالَّ ينشأ ال فإنه
أن يف اإلطالق عىل وليس حق، هو ما ومعرفة وحَدها الحكمة يف إالَّ يكونان ال اإلنسان
يزيد لن ذلك ألنَّ الحكمة؛ من محرومني اآلخرون يكون أن يف أو اآلخرين من أحَكَم يكون
اآلخرين لشقاء يفَرح لذلك يفَرح فمن الحقيقي، هنائه من أي الخاِلصة ِحكمِتِه من أبًدا
ذلك، وعىل الحقة. الحياة طمأنينة أو الحقيقية الِحكمة يعلم ال رشيًرا َحسوًدا ويكون
بني من اصطفاهم قد هللا إن الرشيعة: طاعة عىل العربانيني لحثِّ الكتاب، يقول فعندما
2،(٧ ،٤ :٤ (التثنية، اآلخرين عن بعيد منهم، قريب وأنه 1،(١٥ :١٠ (التثنية، األمم سائر

إىل الشعوب بني من وأنتم بعدهم من ذُريَّتهم واصطفى فأحبَّهم آباءك َلِزم «لكنه :(١٥ :١٠ (التثنية، 1

هذا.» يومنا
ة أمَّ آية «ألنه :٧ اليوم.» أحياء فُكلُّكم إلهكم بالربِّ امُلستعِصمون أنتم «وأما :٤ :(٧ ،٤ :٤ (التثنية، 2

تدعوه.» ما كلِّ يف إلهنا كالربِّ منها قريبة آلهة لها كبرية
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رشف وحدهم أعطاهم وأنه 3،(٨ :٤ نفسه، (السفر وحَدهم لهم عادلة رشائع وضع وأنه
الذين العربانيني َفهم مستوى عىل يتحدَّث إنما فإنه 4،(٣٢ :٤ نفسه، (والسفر — معرفته
موىس يشهد وكما السابق، الفصل يف ذكرنا كما الحقيقية، السعادة يَعرفون يكونوا لم
الناس دعا هللا أنَّ لو أقلَّ سعادٍة عىل ليحصلوا كانوا وما 5،(٦-٧ :٩ (التثنية، نفسه
كانت وما ُمماثًال، عونًا اآلخرين أعطى أنَُّه لو لهم رعايًة أقلَّ هللا كان وما للخالص، جميًعا
وما للجميع، ُوِضعت الرشائع أنَّ لو ِحكمة، أقلَّ العرباِنيُّون كان أو عدالة، أقلَّ الرشائع
التزام كان ما وأخريًا، أُخرى. ألَُمٍم أُظِهرت أنها لو هللا لُقدرة إظهاًرا أقلَّ امُلعِجزات كانت
السواء. عىل الناس جميع الِهبات هذه كلَّ أعطى هللا أن لو أقلَّ يبدو هللا بعبادة العربانيني
يظَهَر لن أنه من 6،(١٢ :٣ األول، امللوك (انظر: لسليمان هللا قاله بما يتعلَّق فيما أما
الكالم يف طريقٍة ُمجرَّد يكون أن يتعدَّى ال القول هذا فإنَّ ِحكمة، يُساويه بعَده إنساٌن
ُسليمان وعَد هللا بأنَّ االعتقاد ينبغي ال فإنه يشء، من يكن ومهما العالية. ِحكمته عىل تدلُّ
ذلك ألن أعطاه؛ ما بقْدر الِحكمة من غريَه إنسانًا يُعطي بأال — سعادته من يَزيد لكي —
لِنَعمه هللا عىل ثنائه من ليَُقلِّل الَفِطن امللك هذا كان وما شيئًا، ُسليمان ِذهن من يزيد لن

ُمماثلة. ِحكمًة الجميَع سيُعطي بأنه أنبأه هللا أنَّ لو حتى عليه، الكثرية
النصوص يف العربانيني َفهم ُمستوى عىل بلغة تحدَّث قد موىس بأنَّ قولِنا من وبالرغم
الرشائع وحدهم لهم وضع قد هللا أنَّ نُنِكر ال فإنَّنا الخمسة، األسفار من آنًفا ذكرناها التي
األشياء من رأوا وحَدهم وأنهم وحدهم، خاَطبَهم وأنه الخمسة، األسفار هذه يف املوجودة
موىس أنَّ هو إليه نذهب ما إنَّ بل أخرى، ٍة أمَّ أيَُّة تَرُه لم ما الدهشة عىل تبَعُث التي

عليكم أتلوها أنا التي التوراة هذه كجميع عادلة وأحكام رسوم لها كبرية ٍة أمَّ «وآية :(٨ :٤ (التثنية، 3

اليوم.»
عىل اإلنسان الربُّ خلق يوم منذ قبلك من سلَفْت التي األَُول األيام ملن فَسل «واآلن :(٣٢ :٤ (التثنية، 4

بمثله.» سمع هل أو العظيم األمر هذا ِمثل قطُّ كان هل أقصاها، إىل السماء أقىص من األرض
لتملكها الصالحة األرض هذه إلُهَك الربُّ أعطاك ِبرِّك ألجل ليس أنه «فاعَلم :٦ :(٦-٧ :٩ (التثنية، 5

خروجكم يوم منذ فإنكم الربية يف إلهك للربِّ إسخاطك تنَس ال «اذكر، :٧ الرقاب.» قايس شعٌب ألنك
الرب.» تَعُصون تزالوا لم املكان هذا جئتم حتى مرص أرض من

فِهًما، حكيًما قلبًا أعطيتُك قد ذا أنا ها كالمك، بحسب فعلُت قد ذا أنا «فها :(١٢ :٣ األول، (امللوك 6

نظريك.» بعُد يقوم وال ِمثلُك قبَلَك يكن لم أنه حتى
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به يَرِبطهم وأن هللا عبادة العربانيني يُعلِّم أن األساليب هذه واستخدام اللغة، بهذه أراد
العربانيني أن عىل نُربِهن أن إىل سنذهب فإنَّنا كذلك، الساذجة. ُروحهم تُناِسب بطريقٍة
(إذا العربانيني، أنَّ أو آخر، بيشءٍ تميَّزوا بل التقوى، أو بالِعلم األمم سائر عن يَتميَّزوا لم
التحذيرات من بالرغم الكتاب)، يتحدَّث كما َفهمهم ُمستوى عىل بلُغٍة نتحدَّث أن شئنا
السامية، األنظار يف أو ة الحقَّ الحياة يف هللا أصفياء يكونوا لم إليهم، هت ُوجِّ التي امُلستمرَّة

منظًما.7 ترتيبًا ُمتَّبًعا أُبيِّنه أن وسأُحاول االختالف، كلَّ ُمختِلف آخر يشءٍ يف بل
سوف الذي املعنى قليلة كلماٍت يف أرشح أن أُريد ذلك يف أرشع أن قبَل ولكنِّي
هللا، اختيار والداخيل، الخارجي هللا عون هللا، حكم اآلتية: للتعبريات ييل فيما أستخِدُمه
بعبارٍة أو ، يَتغريَّ ال الذي الثابت الطبيعة نظام اإللهي8 بالُحكم أعني فأنا الحظ. وأخريًا
قوانني أنَّ آخر،9 موضع يف وأثبتنا قبل، من بَيَّنَّا وقد الطبيعية. األشياء تَسلُسل أخرى
األزلية هللا أوامر سوى ليست لها، طبًقا ويتحدَّد يشءٍ كلُّ يَحُدث التي الشاملة الطبيعة
لقوانني طبًقا يحُدث يشء كلَّ إن ُقلنا فلو وإذن أزلية.10 ورضورة حقيقٍة عىل تنطوي التي
قوَّة كانت ا َلمَّ ثانيًا، نفسه. اليشء نقول فإنَّنا بأمره أو هللا بحكم يَنتِظم أو الطبيعة

كما امُلختار هللا شعب ليسوا اليهود أنَّ عىل والنقليَّة العقلية الُحَجج عىل ُمعتمًدا هنا سبينوزا يُربهن 7

كما القديم العهد أساس يُنِكر إنه أي بهم؛ الخاص الباطِنيَّ والوحي العهد يُنكر وبالتايل عادة، يظنُّون
منهجه يستعمل أن دون ورصاحة وبوضوٍح ة تامَّ بجرأٍة بذلك سبينوزا ويقوم العادي. املؤمن يفهمه
ُمجرَّد يكون وبالتايل وخياله، الشخصية وآرائه النبي ِمزاج مع الوحي تكيُّف إثبات وهو النبوَّة يف السابق
هذه وِرثوا الذين منهم الكاثوليك ًة خاصَّ كذلك امَلسيحيني سبينوزا نْقُد ويشَمل وُرؤى. وكهانات عرافاٍت

الشعوب. باقي عىل ٍ ُمعنيَّ شعٍب تفضيل تُريد عنرصية نظريٍة ُكلَّ يشمل وبالتايل اليهود، من الفكرة
اإلنسان وجهل اإللهية الحكومة عن حديثه يف املوضوع هذا إىل عرش السادس الفصل يف سبينوزا يعود 8
أن ودون اإلنسان نظر وجهة ِمن إالَّ كذلك يكون ال ا رشٍّ يبدو فما ووحدتها، وبنظامها الطبيعة بقوانني
يقرتب أنه يبدو (Ordo ونظام Diretio اتجاه للفظي استعماله من (بالرغم بالغائية سبينوزا يؤمن
ُممكن آَخُر عاَلٌم هناك وليس موجود فالعالم ِنسبيَّان، كليهما عند والرشَّ الخري ألن Leibnitz ليبنتز من

سواه.
(Ethique, I, prop. 16, 17, 29) «األخالق» كتاب إىل هنا يُشري سبينوزا أن Saiset سيزيه يرى 9

Liv. II,) ميتافيزيقية» «أفكار إىل أو قصرية» «رسالة إىل هنا اإلشارة أن يرى Appuhn أبون ولكن
.(Ch.IX

.Ethique, I, prop. 33 et Schol. 1 et 2 10
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د، ويتحدَّ يشء كلُّ بها يحُدث التي نفسها هللا ُقدرة ذاتها يف هي الطبيعية األشياء جميع
يف — الطبيعة من ُجزء نفسه وهو — اإلنسان به يَستعني ما كلَّ أنَّ ذلك عىل فيرتتَّب
— جهًدا منه تتطلَّب أن دون — له الطبيعة تُقدِّمه ما وكلَّ وجوده، عىل للُمحافظة عمله
طبيعة خالل من فاِعلة هي حيث من وحَدها اإللهية الُقدرة الحقيقة يف له قدَّمته قد
يُمكننا وإذن ذاتها.11 اإلنسان طبيعة عن خارجة أشياء خالل من أو نفسها، اإلنسان
عىل للُمحافظة الخاصة بُقدرتها تُنِتجه أن اإلنسانية الطبيعة تستطيع ما كلَّ ي نُسمِّ أن
منفعُة فيه ا ممَّ الخارجية األشياء قوَّة تُنِتجه ما كلَّ ي ونُسمِّ الداخيل،12 هللا َعون ُوجودها
باختيار نقِصد ماذا بوضوٍح لنا يبدو هذا ومن الخارجي. بالعون اإلنسانية، الطبيعة هذه
قبل، من امُلحدَّد الطبيعة لنظام طبًقا إالَّ سلوًكا أحٌد يَسلُك أالَّ امُلحال من كان ا فلمَّ هللا.
أو حياته أسلوب يختار ال أحًدا أنَّ ذلك عىل يرتتَّب فإنَُّه األزيل، وأمره هللا لُحكم طبًقا أي
ليقوم اآلخرين عىل َله وفضَّ الفرد هذا اختار الذي هللا من ة خاصَّ برسالٍة إالَّ شيئًا يفعل
سيطرته حيث من هللا ُحكَم بالحظِّ أقصد وأخريًا، األسلوب. لهذا وفًقا ليحيا أو العمل بهذا
هذه َوضعُت أن وبعد عها. توقُّ يُمكن ال التي الخارجية الِعَلل طريق عن البرش أمور عىل
العربانية األمة أجله من يت ُسمِّ الذي السبب يف ولنبحث موضوعنا، إىل فلنُعد التعريفات

اآلتي: بالرتتيب سأسري ذلك عىل أُبرِهن ولكي األمم. سائر عىل لة وُمفضَّ ُمختارة ًة أمَّ
املوضوعات من واحٍد إىل يَرتدُّ ِمنَّا صاِدقة لرغبٍة موضوًعا يكون أن يُمكن ما كلَّ إنَّ
عىل الحصول أي انفعاالتنا عىل والسيطرة األوىل، ِبِعَللها األشياء معرفة الثالثة: الرئيسة
ُمبارشًة تُستخَدم التي الوسائل وتُوَجد سليم. ِجسٍم مع سالٍم يف الَعيش وأخريًا، الفضيلة،
يف — لهما وفاعلة قريبًة ِعلًال اعتبارها يُمكن والتي — األوََّلني املوضوعني عىل الحصول يف
الِهبَتنَي هاتنَي بأنَّ ظ تحفُّ أدنى دون نُسلِّم أن علينا كان لذلك، نفسها؛ اإلنسانية الطبيعة
ومن كله، البرشي الجنس لدى شائعتنَي الدَّوام عىل كانتا بل أمة، دون ًة أُمَّ ان تَُخصَّ ال
البرشي. الِجنس من عديدًة أنواًعا سلًفا خلَقْت قد الطبيعة أنَّ يَفِرتض ذلك ِخالف يرى
تُوَجد فإنَّها جسده، عىل ولِيُحاِفظ أماٍن يف ليعيش اإلنسان يَتَِّبعها التي الوسائل ا أَمَّ
َمسار عىل كبري حدٍّ إىل تَعتِمد ألنَّها الحظِّ ِهبات يها نُسمِّ لذلك الخارجية؛ األشياء يف أساًسا

.Ethique, II, prop. 6, 48, 49 et Schol 11

.Ethique, III, prop. 7, 8, 9 et Schol. Pensées métaphysiques, II, Ch. VI et XI 12
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هذا يف شقيٍّا أو سعيًدا األبَلُه يكون بحيث نعلمه، ال الذي املسار وهو الخارجية، العلل
البََرش هجمات يتجنَّب ولكي أمان، يف اإلنسان يعيش فِلكي ذلك، ومع كالحكيم. َدد الصَّ
أثبَت وقد ة. جمَّ فائدًة يُفيداِنِه واليََقظة البرشية الحياة حكم فإن واء، السَّ عىل والوحوش
السليمة، القوانني عىل يقوم ُمجتمٍع تكوين هو لذلك الوسائل أيقَن أنَّ والتجربة العقُل
أنَُّه عىل نفسه. االجتماعي الكيان يف الجميع قوى واتِّحاد العالم، من ُمعيَّنة منطقة وَشْغل
يقظٍة وِمن خاص، تركيٍب اكتساب من عليه، واملحافظة ُمجتمٍع تكوين أجل من ، بُدَّ ال
من كبرٍي قدٍر عىل أناٌس ويَحُكُمه دعائمه يُريس الذي امُلجتَمع فإنَّ ذلك، وعىل عادية. غري
يتكوَّن الذي امُلجتَمع ا أمَّ للحظ، خضوًعا وأقلَّ واستقراًرا أمانًا أكثَر يكون واليَقَظة الدراية
ة ُمدَّ بَِقَي قد كان فإذا استقراًرا. وأقلَّ الحظِّ عىل اعتماًدا أكثر يكوُن فإنه أجالٍف أناٍس من
الخاص. ُحكِمه إىل ال له، آخر ُمجتمٍع ُحكم إىل يرِجُع هذا فإنَّ فيه، ما وجود مع طويلة
ُحكم يُقدِّر أن إالَّ يَستطيع ال فإنه أحواله وازدهرت الكبرية املخاطر من سامًلا خرج وإذا
الطبيعة بوساطة ال مجهولة خارجة ِعَلٍل بوساطة هللا يفعل ما (بقْدر يُعظِّمه وأن هللا
يُمِكن ما وهو سابق، تدبرٍي ُدون انتظاٍر َغري عىل يشءٍ كلَّ نال ألنه البِرشيَّني) والفكر

ُمعجًزا.13 أمًرا اعتباُره
والقوانني االجتماعي النظام حيث من أعني بينها، فيما األَُمم تتميَّز إذن وحده هذا يف
ال األمم، سائر عىل َلها وفضَّ العربية ة األمَّ هللا اختار وقد حياتها. وتُنظِّم تَحُكمها التي
الحظِّ وإىل االجتماعي النظام إىل بالنسبة بل نفسها، طمأنينة أو ِحكمِتها إىل بالنسبة
ذلك عىل الكتاب ويدلُّ طويلة.14 سنني لها وَحِفظها (دولة) إمرباطورية لها جَلَب الذي

مضمونه، من يُفرِّغه ولكنه التقليدي، باللفظ ويحتِفظ «للُمعِجزات» الخامس الفصل سبينوزا ص يُخصِّ 13

يف التنوير فالسفة عند ذلك بعد ظهر الذي ُمعارضيه من خرية السُّ أُسلوب سبينوزا يَستعمل بالتايل
فولتري. عند خاصًة عرش الثامن القرن

يُعارض وبالتايل مادية، َميزات من به يتمتَّعون ما وهو فقط واحد لسبٍب اليهود اختيار تَمَّ لقد 14

أحراًرا، ليسوا اليهود أن سبينوزا يرى للتوراة. وامَلسيحيني اليهود اح والرشَّ ميمون بن موىس سبينوزا
كما بعُد تُفَهم لم ألنها التَّحرُّر عىل تُساعد ال ولكنَّها الدولة، ازدهار عىل تُساِعد الطبيعية فالقوانني
عبًدا بالرضورة يكون ال حسنًة تربيًة والداه ربَّاه الذي الحكيم والطفل املسيح. ظهور قبل الحال كان
بعيًدا يَظلُّ ولكن مصلحته، ويرعى له ُمفيد ِفعلُه عليه ينبغي ما ألنَّ عرش)؛ السادس الفصل (انظر
وبالتايل الحقيقية، للحرية ُمقدِّمة الرتبية بها تقوم التي الذات عىل امُلحافظة وتكون الداخلية الُحريَّة عن
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بوضوٍح لرأَيْنا عارضة، بطريقٍة حتى حناه، تصفَّ أنَّنا فلو الوضوح، من كبرية بدرجٍة
بازدهار تَميَّزوا قد فإنهم األخرى، األَُمم عن ما بيشءٍ تَميَّزوا قد العرباِنيُّون كان إذا أنَُّه
املخاطر عىل التغلُّب يف سعادة من عليه حصلوا وبما الحياة، يف باألمن يتعلَّق فيما أحوالهم
قَدم عىل كانوا ذلك عدا وفيما فحسب، الخارجي هللا بَعون هذا كلَّ لهم تَمَّ وقد الكربى.15
فمن بالحكمة، يتعلَّق فيما أما السواء. عىل الجميع يرعى فاهلل األمم، باقي مع امُلساواة
بعيد حدٍّ إىل ة فجَّ ُمعتقدات لَديهم كانت أنه السابق) الفصل يف ذلك بَيَّنَّا (وقد الثابت
من وال السبب، لهذا اآلخرين عىل لهم يُفضِّ ولم هللا يخَرتْهم لم لذلك والطبيعة؛ هللا عن
األَُمم، باقي مع املساواة قَدم عىل الناحية هذه من كانوا فقد ة، الحقَّ والحياة الفضيلة أجل
أجل من رسالًة وأُعطوا اختيارهم تَمَّ فقد ذلك، وعىل منها؛ قليٍل عىل إالَّ االختيار يَقع ولم
يَِعِد لم هللا أنَّ نعتِقد فإنَّنا كذلك، املادية. مزاياهم أجل ومن لَدولِتهم، الدُّنيوي االزدهار
بيشءٍ العربانيني تَِعِد لم الرشيعة إن بل ذلك، عدا ما يشءٍ بأيِّ ُخلفاءهم أو البطارقة16⋆
فإنها ذلك ُمقابل ويف الدنيا، وِبنَِعم به يَسعدون الذي َدولِتهم باستمرار إالَّ طاعتهم ُمقابل
يف عَجَب وال ونقضوه. امِليثاق َعَصوا أنهم لو املصائب وبأفَدِح الدولة بسقوط أنذَرتْهم

د وَمهَّ للمسيح، موىس د َمهَّ املعنى وبهذا مضمونها، َفهم بعد الباطني للتحرُّر موىس رشيعة َمهدَّت فقد
للُمميِّزات تُكن لم املسيحي. للوحي ُمقدِّمة الحقيقة يف اليهودي الوحي ويكون ة الحقَّ للفلسفة القانون
الجنس «تربية يف ذلك بعد Lessing لسنج يذكره ما وهذا تُذَكر، ُروحية أهميَّة اليهود لدى املادية
امُلستمر» «التقدُّم ملفهوم تقديمه مع Erziehung des Menschengeschlechts  «البرشي

اإللهية. للعناية أقَرُب هو الذي
— يقول أن ودون — وبالتايل وكوارثه؟ القديم العهد حروب يعرف ال من ويقول: سبينوزا يسخر 15

هللا شعَب اليهود يكون وكيف امُلختار. الشعب أنه يَدَّعي أن شعٍب أليِّ يَحقُّ ال أنه نفَهم سبينوزا يَجعلنا
سدوم تاريخ امَلجاعة، سنوات للفلسطينيني، امُلتواِصل خضوعهم مرص، يف األرس هو: وتاريخهم امُلختار
ًة خاصَّ امُلستمرِّ الِعصيان تاريخ بل امُلختار الشعب تاريخ القديم العهد يكون ال ربما إلخ. … وعمورة

إرسائيل. لبني والثبور بالَويل نُبوَّاتهم يبدءون األنبياء من كثريًا أنَّ
الجزاء. َخري وسيَجزيه سيحميه بأنه إبراهيم وَعَد هللا أنَّ التكوين، سفر من ١٥ اإلصحاح يف ⋆ يُروى 16

(التكوين، يَّة أهمِّ ذا شيئًا يَنتِظر ال ولذلك نِّ السِّ يف طاِعن وأنه له ذُريَّة ال بأنَُّه ذلك عىل إبراهيم ويُجيب
لم إنك إبرام: «وقال :٣ عقيم.» ُمنِرصف وأنا تُعطيني ما رب يا اللهمَّ إبرام: «فقال :٢ (٢-٣ :١٥

املرتجم). ِذكر من (اآلية عقبًا» ترُزقني
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فيما بَياِنِه يف سنُسِهب وكما ُقلناه، ا ِممَّ يَتَِّضح (كما دولة وكلِّ ُمجتمع ُكلِّ فغايُة ذلك،
إال تبقى أن يمكن ال الدولة أنَّ إالَّ ُمعيَّنة، مزايا عىل والحصول أمٍن يف الَعيش هي بعد)
القوانني إلغاء الواحد املجتمع أعضاء جميع أراد ولو فرد. كلُّ بها يلتِزم التي بالقوانني
لم وعوٍد أيََّة فإنَّ ذلك، وعىل مًعا. الدولة وعىل املجتمع عىل يَقُضون إنما بذلك فإنهم
والنعم الحياة يف األمن17⋆ وسوى للقوانني، الدائمة امُلراعاة ُمقابل العربانيني، مُلجتمع تُعَط
انهيار سوى ِعصيانهم ُمقابل أكيد بعذاٍب لهم يتنبَّأ فلم ذلك، من العكس وعىل املادية.
ًة، خاصَّ بهم تَحلُّ التي املصائب بعض وكذلك الرشور، من عادًة ذلك عن ينتُج وما الدولة
أودُّ وإنما املوضوع، هذا يف اإلفاضة إىل هنا حاجٍة يف ولْسنا دولتهم. النهيار نتيجة وذلك
إنه إذ وحدهم؛ لهم َوُوِضَعت لليهود أُوحيت قد القديم العهد قوانني أن أُضيف أن فقط
بهم، خاصة دولة وليُقيموا لهم، ُمجتمًعا ليُكوِّنوا إالَّ ليشءٍ ال اختارهم قد هللا كان ا َلمَّ
لسائر أيًضا هللا وضع هل ولكن، خاصة. قوانني لهم تكون أن الرضوري من كان فقد
خالل من أي النبوَّة طريقة عىل عني امُلرشِّ إىل بتعاليمه أوحى وهل ة، خاصَّ قوانني األَُمم
الكفاية فيه بما تتَِّضح لم املسألة هذه بخيالهم؟ إيَّاه إعطاءها األنبياء تَعوَّد التي فات الصِّ
وقوانني إمرباطورية لها كوَّنت قد أخرى أَُمًما أنَّ الكتاب يف نرى األقل عىل ولكنَّنا بعد،
التكوين سفر يف يروى ذلك؛ إلثبات فقط ني نَصَّ وسأذكر الخارجي، هللا بُحكم ة خاصَّ
وأنه تعاىل، هللا (كاهن) وحرب أورشليم عىل ملًكا كان ملكيصادق19 أن 18(١٨–٢٠ :١٤)
أعطى هللا خليل إبراهيم وأن 20،(٢٣ :٦ العدد، (انظر: الحرب لقانون طبًقا إبراهيم بارك

:(٢١ ُمرقص(١٠: عند واضح وهذا القديم، العهد وصايا تطبيق األزليَّة الحياة عىل للحصول يكفي ⋆ ال 17

كنٌْز لك فيكون للمساكني وأعِطِه لك ما كلَّ وِبْع اذهب تنُقُصك واحدة له: وقال وأحبَُّه يسوع إليه «فنظر
املرتجم). ذكر من (اآلية اتبَْعني.» وتعاَل السماء يف

العيل.» هلل كاهنًا كان ألنه وخمًرا خبًزا شالم ملك مليكصادق «وأخرج :١٨ :(١٨–٢٠ :١٤ (التكوين، 18

دفع الذي العيل هللا «وتبارك :٢٠ واألرض.» السموات مالك العيل هللا من إبرام مبارك وقال «وباركه :١٩
يشء.» كلِّ من الُعرش وأعطاك يدك إىل أعداءك

ويف El-Gylon والعيل Salem شالم كاهن ملك إىل يُشري كنعاني اسم Mélchisedec مليكصادق 19

إبراهيم ليُعطيه ُمباركة ويَلقى هلل كتقدمة والخمر الخبز مليكصادق يحُرض ِللُوط إبراهيم تخليص رواية
.(١٧–٢٠ :١٤ (التكوين، الغنيمة ُعرش

إلخ.» … لهم وتقولون إرسائيل بني تُباركون كذا لهم: وُقْل وبَنيه هارون «ُمْر :(٢٣ :٦ (العدد، 20
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اإلرسائيلية َة األمَّ س يُؤسِّ أن قبَل هللا أنَّ كاٍف بوضوٍح ذلك ويُبنيِّ غنيمته. ُعرش هللا حرب
أجِزم أن أستطيع وال وقوانني. شعائر لهم ووضع أورشليم، عىل وأحباًرا ملوًكا َب نصَّ
ُمقتِنع األقل عىل ولكني النبوَّة، بطريق ذلك فعل قد هللا كان إن — قبل من قلُت كما —
أن والحقيقة القوانني. لهذه طبًقا ُمتديِّنًا عاش قد هناك إقامته أثناء يف إبراهيم بأن تماًما
21(٥ :٢٦ (التكوين، الكتاب يف جاء ذلك ومع به، ة خاصَّ شعائر أيََّة إبراهيم يُعِط لم هللا
هذه أن هو املقصود أن شكَّ وال وقوانينه. ونُُظمه بوصاياه وَعِمل هللا عبد قد إبراهيم أن
مالخي ويُعاِتب ملكيصادق. امللك وَضَعها التي والقوانني والوصايا النُُّظم كانت الشعائر
مذبحي نار يُوِقد أو املعبد) (أبواب األبواب يُغلق فيكم «من قائًال: اليهود (١٠-١١ :١)
إىل الشمس مِرشق من ألنه أيديكم؛ من تقِدمًة أرىض وال بكم يل مرسَة ال ألنِّي مجانًا
الكلمات هذه َفهم امُلمكن غري من كان وملَّا الجنود.» رب قال األمم. يف عظيم اسمي مغِربها
فإنَّها مواضعه، عن الَكِلم حرَّْفنا وإالَّ املعقول، الوحيد الزمن وهو الحارض، الزمن يف إالَّ
األمم، باقي من أكثَر هللا أحبَّاء الوقت هذا يف يكونوا لم اليهود أن عىل تام بوضوٍح تدلُّ
الذين لليهود يفعل ا ِممَّ أكثَر الشعوب لباقي بامُلعِجزات نفسه عن يكِشف كان هللا إنَّ بل
عىل الكلمات هذه تدلُّ كما ُمعِجزات. دون الوقت ذلك يف إمرباطوريَّتِهم من ُجزءًا استعادوا
جانبًا؛ املوضوع هذا سأترك أني عىل هللا، إىل بها يتقرَّبون وشعائر طقوًسا األَُمم لباقي أنَّ
بالنَِّعم فقط يتعلَّق كان اليهود اختيار أنَّ بيَّنُت قد أكون أن أريده ما إلثبات يكفي إذ
ثَمَّ ومن بقائها، ووسائل إقامتها وُطُرق الدولة، بوجود أي وبالحرية، الجسدية الدنيوية
التي بالطريقة وأخريًا الخاصة، الدولة هذه إلقامة رضورية كانت ما بقْدر بالقوانني أيًضا
يتميَّز لم لإلنسان، الحقيقية القيمَة يكون ا ممَّ ذلك عدا وفيما القوانني، هذه بها أُوِحيَت
ال أنه 22(٧ :٤ التثنية، (انظر: الكتاب يف يُذَكر فعندما وإذن بيشء، غريهم عىل اليهود
إىل بالنسبة الُقرَب هذا نفهم أن فيَِجب منهم، اليهود إله ُقرب ٍة أُمَّ من قريبة آلهة تُوَجد
الذهن إىل بالنسبة أما كثرية. ُمعجزة حوادث فيه وَقَعت الذي الزمن ويف فقط، الدولة
كما ُمتساٍو، بقْدٍر الجميع يرعى هللا فإن والغبطة، السعادة إىل بالنسبة أي والفضيلة،
كاتب يقول بالفعل، ذاته الكتاب يؤكده ما وهذا نفسه. بالعقل عليه وبرَهنَّا قبل من ُقلنا

ورشائعي.» ورسومي ووصاياي أوامري وحِفظ قويل َسِمع إبراهيم أن أجل «من :(٥ :٢٦ (التكوين، 21

ندعوه.» ما كلِّ يف إلهنا كالربِّ منها قريبة آلهة لها كبرية ة أُمَّ أيَّة «ألنَّ :(٧ :٤ (التثنية، 22
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ويف بالحق.» يَدعونه الذين ُدعاته جميع من قريب «الرب :(١٨ :١٤٤ (املزمور املزمور
يف ويُذَكر صنائعه.» كل عىل وَمراِحُمه للجميع صالح «الربُّ :(٩ (اآلية نفسه املزمور
«هو اآلية: نص هو وهذا نفسه. الذهن الجميع أعطى هللا أن «١٥ :(٣٢) ٣٣» املزمور
القلب أنَّ حقيقًة يَعتقدون العربانيون كان فقد نفسها) (بالطريقة جميًعا.» قلوبهم جايل
٢٨ اآلية ،٢٨ اإلصحاح ويُخِربنا للجميع. معروف هذا أنَّ وأظنُّ والذهن، النفس موطن
وبالكفِّ هللا بتعظيم يقيض الذي القانون هذا للجميع فَرَض قد هللا أن أيوب23 سفر من
وهو أيوب أصبح هنا ومن الصالح. بالفعل له ه بالتَّوجُّ يقيض أي القبيحة، األفعال عن
ِسفر من أخريًا ويتبنيَّ والتديُّن، الَوَرع يف جميًعا فاَقهم ألنه هلل الجميع أحبَّ اليهودي، غري
جميًعا»، تََسُعهم رحمته وأن ويُسامحهم، ويرحمهم «الجميع يرعى هللا أن (٢ :٤) يونس
«ولذلك يونس: فيقول وحَدهم، اليهود عىل ذلك يَقُرص أن دون للجميع، الخطايا يغفر وأنه
أنك علمُت «فإني 24(٦ :٣٤ الخروج، يف موىس كلمات (من ترشيش» إىل الهَرب إىل بادرُت
يرعى هللا دام (ما إذن ننتهي ِنينوى. أهل عن ستعفو فإنك ثَمَّ ومن رحيم»؛ رءوف إله
دولة) ويف زمني ُمجتمع يف وجودهم حيث من إالَّ العربانيني يَخَرتِ ولم واء السَّ عىل الجميع
من ِهبٍة بأيَِّة اآلخرين عن يَتميَّز ال والدولة، امُلجتمع عن خارج بُمفرده، اليهودي أنَّ إىل
بالجميع، ا حقٍّ رحيًما لطيًفا هللا كان وملَّا اليهودي.25 َغري وبني بينَُه فْرَق فال ثَمَّ ومن هللا،
القوانني تعليم إىل منها البرش وتهذيب ة الحقَّ الفضيلة تعليم إىل أقرَب النبي ة مهمَّ وكانت
قاِرصة تكن لم النبوَّة ِهبََة وأنَّ أنبياء، لها كان األمم جميع أنَّ شكَّ فال بالوطن، ة الخاصَّ
لم وإذا السواء. عىل نيَوي الدُّ والتاريخ الدِّيني التاريخ به يشهد ما وهذا العربانيني. عىل
أُرسلوا كما األمم سائر إىل األنبياء إرسال عىل تدلُّ القديم العهد يف امُلقدَّسة الروايات تكن
يُهمُّ ال فهذا يهودي، َغري نبيٍّ أيَّ رصاحًة إليها يُرِسل لم هللا أنَّ عىل أو العربانيني، إىل
َغريهم شئون برواية ال الخاصة، شئونهم برواية إالَّ وا يَهتمُّ لم العربانيني ألنَّ يشء؛ يف
ِمثل يَهود وَغري َمختونني غري أشخاًصا أنَّ القديم العهد يف نِجد أن إذن يكفي األَُمم. من

الفطنة.» هو الرش واجتناب الِحكمة هي الربِّ خشية إن للبرش «وقال :(٢٨ :٢٨ (أيوب، 23

امَلراحم كثري األناة طويل ورءوف، رحيم إلٌه الرب الرب، ونادى امه ُقدَّ الربُّ «وَمرَّ :(٦ :٣٤ (الخروج، 24

والوفاء.»
عمره، يف التقليديُّون واملسيحيون اليهود فيها يعيش التي واألوهام الُخرافات هنا سبينوزا يدَحُض 25

بالتقوى. إال اآلخر عىل ألحدهم فضَل وال سواء الناس أن لهم ويُبنيِّ
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قد أُخرى جهٍة من هللا وأنَّ تنبَّأوا، قد إلخ … وبلعام29 وأبيملك،28 وأخنوخ،27 نوح،26
املعروفة األَُمم لجميع حزقيال تنبَّأ فقد وحَدها. ِتهم ألُمَّ ال كثريٍة ألَُمٍم عرباِنيِّني أنبياء أرسل
أهل إىل يونس31 وأُرِسل لألدوِميِّني، إالَّ — نعلم ما عىل — نبيٍّا عوبديا30 يكن ولم عرصه، يف
بل واستقرارهم، لعودتهم الفَرح أو اليهود مصائب نْدب عىل أشعيا يقتِرص ولم نينوى،

األحياء جميع مع وبالتايل عهًدا معه هللا عقد التوراة، ره تُصوِّ كما الطوفان بََطل هو Noé نوح 26

بُمضاَعَفة نوًحا هللا أَمَر الطوفان وبعد الحياة. عىل الحاِفظ الدم احرتام وَرشُطه قَزح قوس ذلك وعالمة
يتغذَّى أن يف وحقٌّ األحياء جميع عىل ُسلطة ِلنوٍح وكان آخر. طوفان يحُدث بأالَّ ووعد األرض ُسكَّان
كْشف التَّوراة له وتَعزو (٩ :٦ (التكوين، جديد عالٍم أصُل هو إذن فنوح جديًدا، خلًقا يعني وهذا منها،
مصدر وهناك .(٢٠–٢٩ :٩ (التكوين، سوءِتِه كشف من ذلك عن نتج وما الخمر وُرشب الكْرم زراعة
Cham وحام Sem سام أبناء، ثالثة له تنسب املصادر وكل Seth شيت وب Lamech بالمك يربطه آخر

.Japhet ويافث
Yéred يارد وابن Cain قاين ابن فهو ُمختلفان، نََسبان لها التوراة يف شخصية Hénoch أخنوخ 27
إخالصه له ويُذَكر الشمسية)، السنة أيام (عدد سنة ٣٦٥ عاش إنه ويُقال (١٨ ،٥ ،١٧ :٤ (التكوين،
وله (٢٢–٢٤ :٥ (التكوين، السماء إىل هللا رَفَعه بل يَُمت لم ألنه البطارقة باقي عن يَختلف ولكنه هلل،
بكليهما امَلسيحيون ويَعتزُّ دانيال، ِسفر مثل وُرؤى ورموز أمثلٍة عىل يحتوي باسمه معروف كتاب

املسيح. وهو Fils de l’Homme اإلنسان ابن عن ثان يتحدَّ ألنهما
الذي Gérar جرار من الفلسطيني أمري أبيملك هو ليس سبينوزا يقصده الذي Abimélech أبيملك 28
هو بل األول.) الفصل من ،١١ الهامش (انظر .(٢٠-٢١ (التكوين، إبراهيم زوجة Sara سارة خطف
يف واستمرَّ الُقضاة، ُحكم أثناء يف عليها ملًكا Sichem شكيم نبالء انتخبه الذي Gédéon جدعون ابن
وقذفته Tabez تاباص وحارصوا عليه ثاروا مواطنيه ولكن إخوته، عىل قىض أن بعَد سنواٍت ثالث امُللك

.(٩ (القضاة: فمات رأسه عىل بحجارة امرأة
األول. الفصل من ،١٥ الهامش انظر 29

،Achab أحاب زمان يف القرص سيِّد األول هللا: خادم تعني التي Abdias عوبديا باسم شخصان هناك 30

مرًعى عن يبَحُث كان وبينما لَديه، نَبيٍّ مائة خبَّأ Jézabel إيزابيل اضطهاد أثناء ويف ليهوه ُمخلًصا ظلَّ
ولكن ،(١٨ األول، (امللوك ُمقابلته يف رغبتَُه امللك يُبلِّغ أن رجاه الذي Elie إيليا قابل إرسائيل َمملكة يف
الخامس القرن يف تنبَّأ عرش، االثني الصغار إرسائيل بني أنبياء من الرابع النبي عوبديا يقصد سبينوزا
ُمسبًقا النبي سعادة عن يُعربِّ فحْسب آيًة وعرشين إحدى من يتكوَّن باسمه املعروف وِسفره امليالد قبل
الوطني. النبوي التيار إىل عوبديا وينتسب أورشليم، هْدم يوم موقفها عىل لها عقابًا Edom أدوم لهدم

الثاني. الفصل من ،٦٨ الهامش انظر 31
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اإلصحاح يف وتنبَّأ يعزير.» بُكاء أبكي «لذلك :(٩ :١٦) قائًال األخرى األَُمم إىل أيًضا تحدَّث
هللا بأنَّ تنبَّأ أنه أعني 32،(٢٥ ،٢١ ،١٩ :١٩) بخالِصهم ثُمَّ املرصيني بمصائب أوًال ١٩
بالضحايا األمر آِخَر ويُعظِّمونه سيعرفونه وأنهم يُخلِّصهم، ُمخلًِّصا للمرصيني سرُيسل
أمور هذه كلُّ هللا». باركه الذي مرص «شْعَب ة األُمَّ هذه النهاية يف ي يُسمِّ وهو والقرابني،
نَبي بل وحَدها، العربية ِة األمَّ نَبيَّ إرميا يَُسمَّ لم وأخريًا، بها. التنويه جدارٍة عن تَستِحقُّ
كما كلَّها األَُمم مصائب ينُدب تنبُّؤاته يف فهو 33،(٥ :١ إرميا، (انظر: تمييز بال كلِّها األَُمم
كاملزمار.» ُمؤاب عىل أَُولِول «لذلك امُلؤابيِّني بخصوص (٣١ :٤٨) فيقول بخالِصها يَتنبَّأ
شكٌّ َة ثَمَّ فليَس وإذن واألَدوِميِّني. واألُمونِيِّني املرصيِّني وبخالص بَخالِصهم يتنبَّأ وأخريًا،
الكتاب أن ومع لليهود.34 تنبَّئوا كما تنبَّئوا وأنهم أنبياؤها لها كان األخرى األمم أنَّ يف
أن ينبغي فال األخرى، واألمم اليهود ُمستقبل إليه أُوِحَي الذي وحده بلعام35 إالَّ يذُكر ال
نفسه التاريخ من تام بوضوٍح يتبنيَّ إذ وحَدها؛ املناسبة هذه يف تنبَّأ قد بلعام أنَّ نعتِقد
قال باالق،36 استدعاه فعندما األخرى. اإللهية وبالهبات بالنبوَّات طويل وقٍت منذ تَميَّز أنه
ُملعونًا.» يكون تلَعنُه َمن وأنَّ ُمبارًكا يكون تُباِركه َمن أنَّ أعَلم «ألني :(٦ :٢٢ (العدد، له
37.(٣ :١٢ التكوين، (انظر إلبراهيم هللاُ وَهبَها التي نفسها امَلوِهبة لَديه كانت فقد وإذن

ونصب مرص أرض داخل يف للربِّ مذبح يكون الوقت ذلك «يف :١٩ :(٢٥ ،١٩–٢١ :١٩ (أشعيا، 32

الربِّ إىل عون َّ يرضَّ ألنهم مرص، أرض يف الجنود لربِّ وشهادة عالمة «فيكون :٢٠ للرب.» تُخمها بجانب
يف الربَّ مرص فتعِرف ملرص الربُّ «ويتعرَّف :٢١ فيُنِقذهم.» وربٍّا ُمخلًِّصا لهم فرُيِسل ُمضايقتهم من
الجنود ربُّ «فيُباركه :٢٥ بها.» ويُوفون نذوًرا للربِّ ويَنذُرون والتَّقِدمة بالذبيحة ويعبدونه اليوم ذلك

إرسائيل.» ومرياثي آشور يدي وصنعة مرص شعب ُمبارك قائًال:
نبيٍّا وجعلتُك قدَّستُك الرَِّحم من تَخُرج أن وقبل عرفتُك، البطن يف َرك أَُصوِّ أن «قبل :(٥ :١ (إرميا، 33

لألمم.»
بَني أنبياء من كثريًا أنَّ إثبات يُريد الحقيقة يف ولكنَُّه الظاهر، يف يُثِبتَه أن سبينوزا يُريد ما هذا 34

جميًعا. للناس يتنبَّئون كانوا إنَّهم أي األمم لكلِّ تنبَّئوا إرسائيل
الثاني. الفصل من ،٦٦ الهامش انظر 35

(٢١–٣٥ :٢١ (العدد، امَليِّت البحر ْرشق يف إرسائيل انتصارات رأى وعندما مؤاب. ملك Balac باالق 36

.(٢–٦ :٢٢ (العدد، َمهم تقدُّ ليُوِقف Balaam بلعام العرَّاف استدعى
األرض.» عشائر جميع بك ويَتباَرك ألَعنُه وشاتمك ُمباركك «وأُبارك :(٣ :١٢ (التكوين، 37
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فيقول بنبوءات، القيام اعتاد إنساٌن يُجيب كما الرُُّسل، بلعام يُجيب أُخرى، ناحيٍة ومن
أي النبوَّة يُعلن كان وعندما هللا. إرادة لهم تُكَشف حتى يَنتِظُروه أْن عليهم إنَّ لهم:
هللا كلمات يسمع من «كلمة عادًة: نفسه عن يقول كان الحق هللا ِفكر يُفرس كان عندما
يَقع ومن تعاىل القادر رؤية يرى ومن السابق) الِعلم أو الِفكر (أو تعاىل ِعلمه ويَعَلم
النبوَّة يُعلن بدأ هللا، بأمر العربانيني بارك أن بعد وأخريًا، مفتوحتان.» وعيناه األرض عىل
أو دائًما نبيٍّا كان أنَُّه إلثبات ذلك ويكفي األمم. سائر بُمستقبل وتنبَّأ عادته) كانت (كما
أيًضا) ذكره يِجب ما (وهذا خاص ِبوجٍه لَديه كانت وأنه عديدة، مرات نُبوَّته أعلن أنه
إىل إالَّ يُميل ال قلبًا أعني النبوة: حقيقة عليه ترتِكز الذي اليقني األنبياء يُعطي كان ما
أن هللا أراد من بل باالق، ظنَّ كما يشاء، من يَلَعُن أو يُبارك يُكن لم فهو والخري. العْدل
ة فضَّ بيتِه ملء باالق أعطاني «لو باالق: عىل ا ردٍّ أجاب ولهذا يلَعنَهم؛ أن أو يُباركهم
يقوله ما أنا، رأيي سيئة. أو حسنة فأعمل إلهي الرَّبِّ أمَر أتجاَوَز أن أستطع لم وذهبًا
حَدث فقد ِرحلِتِه أثناء يف عليه هللا بغضب يتعلق فيما أما .(١٣ :٢٤) أقول.» إيَّاه الربُّ
أما 38.(٢٤ :٤ الخروج، (انظر: هللا بأمر مرص إىل ذهب عندما نفسه اليشء هذا ملوىس
صموئيل (انظر: ذلك يفعل صموئيل كان فقد لنبوءته ثمنًا يأُخذُها كان التي النقود
الرسالة َدد الصَّ هذا يف (انظر أخرى مسألة يف أخطأ قد كان وإذا 39،(٧-٨ :٩ األول،
صديٍق من ليس «فإنه الثاني)40 — اإلصحاح يهوذا، ورسالة ،١٦ ،١ :٢ لبطرس، الثانية
شكَّ وال لُخَطِبه كان وقد ،(٢٠ :٧ الجامعة، (انظر خطأ»: بغري الخري يصنع األرض عىل
أنَّ امُلقدَّس الكتاب يف نَِجد ما كثريًا إنَّنا إذ أيًضا؛ قوي أثٌَر لَلعنَِتِه ولكن هللا، أمام قوي أثٌر

قتَله. فطَلَب الربُّ التقاه املبيت وقَت الطريق يف كان وملَّا (٢٤ :٤ (الخروج، 38

نفد وقد للرجل نُقدِّم الذي فما إليه ذهبْنا إذا لُغالمه شاءول «فقال :٧ :(٧-٨ :٩ األول، (صموئيل 39

وقال: شاءول وأجاب الغالم «فعاد :٨ معنا؟» فماذا هللا لَرُجل نُقدِّمها هديٍة من وليس أوِعيَتِنا من الُخبز
طريقنا.» عىل فيدلَّنا هللا لرُجل أُقدِّمه فضة ِمثقال ُربع معي إنَّ

بعور بن بلعام طريق واتَّبَعوا وضلُّوا امُلستقيم الطريق تَركوا «وقد :١٥ :(١٥-١٦ :٢ ،«٢» (بطرس 40

أبكم حمار النبي حماقة ردع إذ َمعصيته عىل التوبيخ ناَله قد أنه «إالَّ :١٦ الظُّلم.» أُجرة أحبَّ الذي
إنسان.» بصوت له نََطَق

يف وهلكوا أُجرة ألجل بلعام ضالل إىل وانصبُّوا قاين طريق سلكوا فإنهم لهم «ويٌل :(١١ :٢ (يهوذا،
قورح.» معاندة
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إىل لعنَِتِه وتغيري بلعام، إىل االستماع طريق عن للعربانيني الواسعة رحمته عىل يُربِهن هللا
أنه شكَّ فال ذلك، وعىل 41(٢ :١٣ نحميا، ،١٠ :٢٤ يشوع، ،٢٦ :٢٣ التثنية، (انظر: بركة
الرجل هذا كان ا َلمَّ ولكن ُمطلًقا. هللا تمسُّ ال ولعناِتهم الكفار أقوال ألنَّ هللا لدى أثريًا كان
هذا أنَّ شكَّ فال 42،(٢٢ :١٣) للمستقبل قارئًا أي عرَّاًفا ذلك مع يشوع اه وسمَّ ا حقٍّ نَبيٍّا
كانوا والعرَّافني بامُلتنبِّئني الوثِنيُّون اهم سمَّ من وأن حسن، معنًى عىل يدلُّ كان االسم
كذَبة ُمتنبِّئني كانوا كثرية مرَّاٍت ويُدينهم الكتاب يتَِّهُمهم من أنَّ حني عىل صادقني، أنبياء
من أُخرى فقراٍت يف أيًضا واِضٌح وهذا اليهود، الكذبة األنبياء خدَع كما الوثِنيِّني يخَدعون
بل وحَدهم، اليهود عىل وقًفا تُكن لم النُّبوة ِهبَة أنَّ نَستنِتج أن يُمكننا ذلك ومن الكتاب.
ويؤكدون إليه، انتهينا ما عكس إىل ينتهون الفريسيني43 أنَّ إالَّ األمم، جميع بني ُمشرتكة
بقوَّة بامُلستقبل تنبَّأت قد األخرى األَُمم وأنَّ ِتهم، أُمَّ عىل وقًفا كانت اإللهية الهبة هذه أنَّ
يُقدِّمونه الذي الرئيس والنصُّ يشء؟) أي اختالق عىل قادرة الُخرافة (أليست ما شيطانية
يقول حيث ،(١٦ :٣٣) الخروج ِسفر من مأخوذ القديم العهد لُسلطة تفسريهم لتأكيد

أبًدا.» أيامك ُطول َحيَِّزهم وال ُسلََّمهم تَبتَِغ «ال :(٢٦ :٢٣ (التثنية، 41

يِده.» من وأنَقذْتُكم فباركتُُكم لبلعام أسَمَع أن «فأبَيُت :(١٠ :٢٤ (يشوع،
ليَلَعنَهم بلعام عليهم استأجروا بل واملاء بالُخبز إرسائيل بني وا يتلقَّ لم «ألنهم :(٢ :١٣ (نحميا،

بركة.» إىل اللعنة إلُهنا َل فحوَّ
قتلوهم.» فيمن يف بالسَّ إرسائيل بنو قتََله العرَّاف بعور بن «وبلعام :(٢٢ :١٣ (يشوع، 42

الثاني.) الفصل من ،٧٩ الهامش (انظر اليهودي) (املؤرخ يوسف يذكرهم Pharisiens الفريسيون 43
األعظم (الكاهن Jean Hyrkan حرقان يحيى أيام حزبًا كونوا ،Jonathan يوناثان زمن يف مرة ألول
Hassidin الحسديني أنصار من كانوا وملَّا التجديدية، حركاته مُلناهضة (١٠٤ إىل ١٣٤ من اليهود وأمري
بني من Laïques العلمانيني من ُمعظمهم وكان اآلخرين، عن وانفصلوا ِدينية ُمعارضة كونوا (األتقياء)
الرشيعة فقهاء اإلنجيل اهم سمَّ ولذلك امُلقدَّس؛ بالكتاب معرفتهم إىل ُسلطتهم وترِجع Scribes الكتبة
يَعتقدون وكانوا السبت، أحكام مثل الرشيعة أحكام تطبيق عىل ون يُرصُّ وكانوا ،Docteurs de la Loi
مصادر من مصدًرا الُفقهاء آراء ويعتربون شفاهي تُراث لَديهم وكان األجساد، وبْعِث النفس بخلود
يَِصُفهم كما الباطنية، التقوى عىل الخارجية األحكام وتفضيلهم ِتهم لتزمُّ اإلنجيل وينُقُدهم الترشيع،
ناَرصَ بعضهم ولكنَّ الرُّوحية وبرسالته باملسيح االعرتاف رَفضوا امُلتواضعني. واحِتقار بالغرور اإلنجيل
أصبح الذي شاءول وكذلك اليهود، محكمة أمام الحواريني عن بدفاعه Gamaliel جماليل مثل املسيحية

بولس. القديس بعد فيما

189



والسياسة الالهوت يف رسالة

َمَعنا بَمسريك أليس وشعبك، أنا َعينَيك يف حظوًة ِنلُت أني يُعَرف بماذا «فإنه موىس:
موىس أنَّ يَستنِتجوا أن أرادوا ُهنا ومن األرض.» وجه عىل ٍة أُمَّ كلِّ ِمن وشعبُك أنا فنُختار
وأالَّ بنبوءاٍت لهم نفسه عن يكِشف وأن اليهود، أمام حاًرضا يكون أن هللا ِمن طَلَب قد
حَسَد قد موىس يكون أن ا حقٍّ مُلضحك وإنه آَخر. شعٍب أيَّ ذلك بعد الفضل هذا يُعطي
هذا من شيئًا هللا من يطلُب أن عىل يتجرَّأ أن أو أمامهم هللا حضور عىل األخرى األَُمم
الِعصيان إىل نزوعها وعىل ِته أُمَّ ُروح عىل التعرُّف يف موىس بدأ عندما أنَُّه والواِقع القبيل.
امُلعِجزات، أكرب عىل االعتماد دون قياٍم َخريَ ِتِه بمهمَّ يقوم أن يُمِكنُه ال أنه بوضوح أدرك
عىل يُثِبَت حتى هللا من ا خاصٍّ عونًا فطَلب اليهود، َهَلك وإالَّ هللا من الخارجي الَعون وطَلب
يسري إذا رب، يا عينيك يف َحظيُت «إني :(٩ :٣٤) قال عليهم اإلبقاء يُريد هللا أنَّ قاِطٍع نحٍو
الَعون طَلَب أِجِله من الذي بَب فالسَّ وإذن الرِّقاب.» ُقساُة شعٌب ألنَُّهم بَينَنا فيما الربُّ
إالَّ يَطلُب لم موىس أنَّ الوضوح من بمزيٍد يُثِبُت ا وِممَّ عاصيًا، كان عب الشَّ أنَّ هو هللا ِمن
:(١٠ نفسه: (اإلصحاح بقوله عليه ردَّ فقد ذاتها، هللا إجابة وحده، الخارجي الَعون هذا
بني العالم جميع يف مثلها يَُر لم ُمعجزاٍت أصنَُع شعبك جميع أمام عهًدا باتٌّ ذا أنا «ها
الذي النحو عىل العربانيني اختيار إالَّ يستهِدف يكن لم موىس فإن ذلك، وعىل األمم.» جميع
ُرومية أهل إىل بولس رسالة يف أِجُد فإنِّي ذلك، ومع آَخر، شيئًا هللا من يطلُب لم بيَّنتُه،
٢ ،١ اآليات: ،٣ اإلصحاح من النص هذا أعني ذلك، من أكثر انتباهي يَسرتعي آَخَر ا نصٍّ
اليهود فضل «فما فيقول: نظريَّتَنا، يُخاِلف رأيًا — يبدو فيما — بولس فيه يعِرض الذي
عىل هللا.» أقوال عىل اؤتُِمنوا ألنهم أوًال وجٍه ُكلِّ عىل جزيٌل إنه الختان؟ نْفع ما أو إذن
ما فيه نَِجد ال يشء، كلِّ قبَل هنا عرَضه بولس يُريد الذي الرأي هذا جيًدا فَحْصنا إذا أنَّنا
:(٢٩ نفسه: (اإلصحاح يقول فهو إليه. ندعو ما َعني إىل يدعو إنه بل نظريَّتَنا، يُعاِرض
الختان «إنَّ يقول: ،٢٦ ،٢٥ اآليات ،٢ اإلصحاح ويف مًعا. اليهود وغري اليهود إله هو هللا إن
فإذا قلًفا، ِختانك صار فقد للناموس يًا ُمتعدِّ كنَت إن ولكن بالناموس، عملَت لو ينفع
44(١٥ :٤ ٩؛ :٣) ثانيًا ويقول ختانًا؟» قلُفُه يَُعدُّ أفال الناموس حقوق يَحَفظ األقَلُف كان

جميًعا واليونانيني اليهود أنَّ بَرهنَّا قد فإنَّا كال، نَفُضلهم؟ نحن أَلَعلَّنا كيف؟ «إذن :(٩ :٣ (رومية، 44

الخطيئة.» تحت هم
«. تََعدٍّ يكون ال ناموس يكون ال حيث إذ الغَضب؛ يُنشئ الناموس «ألن :(١٥ :٤ (رومية،
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ورشيعة إلهيٍّ أمٍر دون خطيئة ال وأنه للخطيئة ُمعرَّضون يهود غري أو يهوًدا الجميع إن
عىل للجميع أُوحيت قد الرشيعة أنَّ الوضوح من قدٍر بأقىص يتبنيَّ ذلك ومن إلهية.
عاشوا الجميع أنَّ تَبنيَّ كما 45،(٢٨ :٢٨) أيوب عن الحديث عنَد قبُل من بَيَّنَّا كما السواء
تُقام التي الرشيعة عن ال ة، الحقَّ الفضيلة رشيعة عن أتحدَّث أني وواضح لوائها، تحت
بَعينها. ٍة ِألمَّ الخاص الرُّوح مع وتتالءم بتكوينها ترتِبُط والتي دولة، كلِّ إىل بالنسبة
الجميع دام وما الجميع، يرعى إنَّه أي األَُمم، جميع إله هو هللا أنَّ إىل أخريًا بُولس وينتهي
ِليُخلَِّصها األَُمم لكلِّ َمسيَحه هللا أرسَل فقد وللخطيئة، للرشيعة نفسه للِمقدار يخضعون
بأمٍر بل الرشيعة لوصايا طبًقا الخري الناس يفعل ال بحيث الرشيعة،46 عبودية من بامِلثل
ذلك، وعىل إليها. ندعو التي نفسها النظرية إىل يدعو بولس أنَّ أي النفس، ِمن حازٍم
أنَّ ذلك47 من نفهم أن يَِجب هللا.» كلمات عىل وحَدهم اليهود اؤتُِمن «لقد يقول: فعندما
األَُمم سائر حصَلْت ِحني عىل مكتوبة، الرشيعة لديهم أُوِدعت الذين ُهم وحَدهم اليهود
عاِتِقه عىل يأُخذ بولس دام (ما نقول: أن ينبغي أو فقط، الرُّوح يف واألمانة الوحي عىل
يف نفسه، وَضَع قد بولس إن اليهود) عن إالَّ صَدَر قد يكون أن يُمكن ال اعرتاٍض عىل الردَّ
والواقع لديهم. الشائعة املوروثة مُلعتقداتهم طبًقا وتحدَّث اليهود، فهم ُمستوى عىل ردِّه،
عن آخر جزءًا وعرف منها،48 ُجزءًا ذاته هو أدرك التي التعاليم تلك ينُرش لكي بولس، أنَّ

اليهود. مع يهوديٍّا اليونانيني، مع يونانيٍّا كان السمع. طريق

الفطنة.» هو الرش واجتناب الحكمة هي الربِّ خشية إنَّ ها للبرش «وقال :(٢٨ :٢٨ (أيوب، 45

املعنى ِبُروحه يُدِرك اإلنسان يَجَعُل ألحد) Rédempteur فاديًا (وليس عور الشُّ ُمحرِّر هو املسيح 46

الرِّضا ويأتي الخارجي الَجْرب ويذهب القديم، َعَمِلها عن الرشيعة تُكفُّ وبالتايل للرشيعة، الحقيقي
األول). الفصل من ،٢٥ الهامش (انظر الداخيل،

القدِّيس لتفسري ذريعة إالَّ ليس هذا قوله ولكن ُمختارين ليسوا اليهود إن بوضوح: سبينوزا يقول 47

كالفن ألنصار يُبنيِّ ولكي ُمختارين) ليسوا اليهود ُمختارون (اليهود امُلتناِقضة نُصوِصِه ولِذكر بُولس
والجديد. القديم العهَدين يف موجودة فامُلشكلة وبالتايل ُمختارون، اإلنجيل يف اليهود أن Calvin

عن عِلَمها أنه البعض ويرى الثالث) النوع من (َمعرفة يراها أو األشياء ببعض يعلم بولس كان 48

فكان ُمستمعيه لدى الشائعة األفكار حسب دعوته كيََّف وبالتايل اآلخرين، من والشفاه النقل طريق
خيال حسب والوحي النبوَّات تكيُّف يف سبينوزا، لنظرية طبًقا اليهود، مع ويهوديٍّا اليونان مع يونانيٍّا

وآرائهم. وبيئاتهم األنبياء
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بأنَّ شتَّى ألسباٍب أنفسهم إقناع يحاولون الذين هؤالء عىل نردَّ أن إالَّ لنا يبَق لم
نرى إنَّنا يقولون: هؤالء أزليٍّا. كان بل وحَدها بالدولة يتعلَّق وقتيٍّا يكن لم اليهود اختيار
قد األمم، باقي عن وانَفَصلوا مكان، كلِّ يف إمرباطوريتهم، انهيار بعد دوا، ترشَّ الذين اليهود
عن وفضًال آَخر. لشعٍب يحُدث لم ما وهذا السنني، هذه طوال بِكياِنهم ذلك مع احتفظوا
األبد، إىل اليهود اختار قد هللا بأنَّ كثرية مواضع يف — يبدو ما عىل — الكتاب يُخربنا ذلك،
النصوص هي وهذه إمرباطوريتهم. انهيار من بالرَّغم ِهللا أصفياء سيظلُّون فإنَّهم ثَمَّ وِمن
أنَّ النبيُّ يؤكد حيث 49،(٣٦ :٣١) إرميا (١) الرأي: هذا تؤيد أنها يبدو التي الرئيسة
وللطبيعة. للسموات الثابت بالنظام اليهود ويُشبُِّه األبد إىل هللا َة أمَّ ستظلُّ إرسائيل ِبذرَة
يَبذُلونه قد ا ِممَّ بالرغم أنه يبدو، ما عىل النص، يعني حيث 50،(٣٢ :٢٠) حزقيال (٢)
دوا تَرشَّ التي األقطار جميع ِمن جديٍد من سيَجَمُعهم هللا فإنَّ هللا، عبادة لرتِك جهٍد من
يفِصلهم أن وبعد مرص. صحراء يف أسالَفُهم قاد كما الشعوب صحراء يف ويَقوُدهم فيها
كلها. إرسائيل أُرسة تخدمه حيث ُقدِسيَّتِه جبل عىل سريفعهم وامُلرتدِّين، الُعصاة عن أخريًا
ولكنِّي أخرى، نُصوٍص ِذكر خاص بوجٍه الفريسيون تعوَّد النصوص، هذه إىل وباإلضافة
هذين عىل أردُّ عندما النصوص كلِّ عىل ُمْرضية بطريقٍة رَددُت قد سأكون أني أعتقد
يَخَرتْ لم هللا أنَّ عىل نفسه، بالكتاب أُبرِهن، عندما كبري َعناءٍ ُدون سأفعله ما وهذا ني، النصَّ
من الكنعاِنيِّني51 فيها اختار التي نفسها الظروف يف اختارهم بل األبد، إىل العربانيني
هللا ولكن ديني، بوازع هللا يخدمون أحباًرا بَدورهم الكنعانيون كان آنًفا، بَيَّنَّا فكما قبل.
قد موىس أن والواقع الباطلة. ولِعبادِتهم ولَرخاَوتِهم، هوات، للشَّ ُحبِّهم بسبب عنهم تخىلَّ

أن عن تكفُّ أيًضا إرسائيل يَّة فذُرِّ الربُّ يقول أمامي من األحكام هذه زالت «إن :(٣٦ :٣١ (إرميا، 49

األيام.» جميع لدى ًة أُمَّ تكون
األرايض كشعائر كاألَُمم نكون إنا تقولون البتَّة، يكون ال قلوبكم عىل خطر «وما :(٣٢ :٢٠ (حزقيال، 50

والحجر.» الخشب عاِبدين
وهي ،(١٢ :١٣ (التكوين، األردن غرب الواقعة األرايض وهي كنعان سكان Cananéens الكنعانيون 51
الذين سامي أصٍل من الكنعانيون ثالث؛ سالالٍت من والكنعاِنيُّون ،(٨ :١٧ (التكوين، املوعودة األرض
Horrites والحوريون ٢٥٠٠ سنة األرض هبطوا الذين Amorrhéens والحموريون ٣٠٠٠ سنة عاشوا
(حزقيال، ُمُدن يف يَعيش زراعيٍّا شعبًا وكوَّنت الثالُث السالالت هذه اندمجت ثم .١٨٠٠ سنة أتوا الذين

حدودها. عىل يعيشون بدًوا منهم ُجزء ظلَّ حني يف (٣ :١٦
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امُلحرَّمات، بنكاح أنفسهم تدنيس من 52(٢٧-٢٨ :١٨) األحبار ِسفر يف اإلرسائيليني حذَّر
األقطار، هذه سكنَْت التي األَُمم لَفَظت كما األرض تَلِفَظهم ال حتى الكنعاِنيُّون فَعَل كما
لهم: فيقول شاِمل، بدماٍر (١٩-٢٠ :٨) التثنية ِسفر يف رصيحة بألفاٍظ يُوِعدهم وهو
وعىل أمامكم.» من الربُّ أباَدها التي كاألَُمم هالًكا تَهَلكون بأنكم اليوم عليكم شاهد «فأنا
َة أمَّ يَخَرتْ لم هللا أنَّ عىل رصاحًة تدلُّ أُخرى نصوًصا الرشيعة يف نجد ذاته، النحو هذا
جديد بِميثاٍق تنبَّئوا قد األنبياء كان فإذا ذلك، وعىل ُمطلقة. وبصورة األبد إىل العربانيني
لألتقياء وعٌد هذا بأنَّ نقتِنع أن السهل من فإنه وفضله، وُحبِّه هللا معرفة ِميثاق أزيل،
حزقيال ِسفر ِمن اآلَن ذكرناه الذي نفسه اإلصحاح يف رصاحًة وَرَد أنه والواقع وحَدهم.
سيُهلك هللا أن 53(١٢-١٣ :٣) صفنيا ويذُكر وامُلرتدِّين. الُعصاة عنهم سيفِصل هللا أنَّ
أالَّ فيِجب الحقة، بالفضيلة يتعلَّق االختيار هذا كان ا فلمَّ إذن الفقراء. عىل ويُبقي األغنياء
نعتقد أن يِجب بل اآلخرين، استبعاد مع وحَدهم، اليهود من األتقياء وعد قد أنه نظنَّ
كان األَُمم جميع أن أثبتْنا وقد — اليهود غري من الحقيقيِّني األنبياء بأن جازًما اعتقاًدا
العزاء هذا إليهم وقدَّموا ذاته، االختيار بهذا أَُمِمهم من املؤمنني وعدوا قد — أنبياؤها لها
يتَِّضح كما شامل، ِميثاق هو وُحبِّه هللا ملعرفة األزيل امِليثاق هذا فإنَّ ذلك، وعىل نفسه.
اليهود بني الناحية هذه يف ُمطلًقا نُفرِّق أالَّ يجب وهكذا، 54.(١٠-١١ :٣) صفنيا يف تماًما
كان وإذا اآلن. عَرْضناه الذي هذا سوى اليهود به يختصُّ اختيار ة ثَمَّ وليس وغريهم،
القرابني إىل تُشري بكلماٍت وحدها ة الحقَّ الفضيلة عىل القائم االختيار هذا يَمزجون األنبياء
كيف — أرادوا ألنهم إالَّ ذلك فما و«املدينة»، «املعبد» بناء إعادة عن األخرى والشعائر
أن شأنها من ية ِحسِّ بنماذج الرُّوحية األمور وا يُفرسِّ أن — وطبيعتها النُّبوَّة عادة تقيض

َست فتنجَّ َقبِلكم من الذين األرض أهُل صنََعها الرجاسات هذه جميع «إذ :٢٧ :(٢٧-٢٨ :١٨ (األحبار، 52
قبلكم.» الذين األَُمم قذََفِت كما ستُموها نَجَّ إذ األرُض تَقِذَفكم «لئالَّ :٢٨ األرض.»

الرب.» باسم فيعتِصمون فقريًا وديًعا شعبك بينك فيما «وأبقي :١٢ :(١٢-١٣ :٣ (صفنيا، 53

ألنهم َمْكر لساُن أفواههم يف يُوَجد وال بالكِذب ينطقون وال اإلثم يصنعون ال إرسائيل «فبقيَّة :١٣
يذعرهم.» أحد وال ويضجعون سريَعون

تَقِدمة.» يل يُقرِّبون شتاتي بني إىل عون امُلترضِّ كوش أنهار عرب «من :١٠ :(١٠-١١ :٣ (صفنيا، 54

امَلِرحني بينك ِمن أنِزع حينئٍذ ألني بها عاَصيتني التي أعمالك ِمن بيشءٍ تُخزيني ال اليوم ذلك «يف :١١
ُقديس.» جبٍل يف بعُد من تتشاَمخني تعودين فال بتكربُّ معك
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كان واملعبد الدولة بناء إعادة أن األنبياء هؤالء أتاهم الذين لليهود نفسه الوقت يف تُبنيِّ
خليق هو ا ِممَّ ألنفسهم يَعزونَه ما اآلَن لليهود فليس وإذن قورش.55 عهد يف ُعه تَوقُّ يِجب
فيها فليس دولتُها، ضاعت ٍة كأُمَّ الطويلة حياتهم عن أما األمم.56 سائر فوق يضَعهم بأن
عىل جلبوا حتى األَُمم جميع عن بمعزٍل عاشوا قد اليهود إنَّ إذ الدهشة؛ إىل يدعو ما
تُعاِرض التي الخارجية الطقوس ُمراعاة طريق عن ذلك يكن ولم الجميع، كراهية أنفسهم
بها كني ُمتمسِّ ظلُّوا التي الختان عالمة طريق عن أيًضا بل فحسب، األخرى األَُمم طقوس
اليهود،57 عىل اإلبقاء يف حدٍّ أبعِد إىل قوي عامل األَُمم كراهية أنَّ التجربة أثبَتَت وقد دينيٍّا.
إسبانيا من الخروج أو الدولة بدين اإليمان عىل اليهود اإلسبان ملوك أحد أجرب فعندما
يف لذلك نتيجًة شاركوا قد كانوا ا وَلمَّ الرومانية. الكاثوليكية يانة الدِّ منهم كثري اعتنََق
فقد هؤالء، يناله الذي نفسه بالتكريم جديرين يَُعدُّون وأصبحوا اإلسبان، امتيازات جميع
حَدَث وقد الذكرى. حتى يشءٌ قصري وقٍت بعد معه منهم يبَق لم حدٍّ إىل باإلسبان اختلطوا
عاشوا فقد دينهم، تغيري عىل الربتغال ملك أجَربَهم الذين أولئك مع تماًما ذلك عكس
بَدوره الختان طقس إىل أعزو وأنا الُعليا. املناصب جميع من استبعادهم بعد ُمنعِزلني
لهذه يضَمَن أن يستطيع وحَده أنه أعتِقد يجعلني ما َدد الصَّ هذا يف واألهمية الِقيمة من
بال أعتقد فإني قلوبهم، ذاتها دينهم مبادئ تُضِعف لم فإذا أزليٍّا. وجوًدا اليهودية األمة
يف إمرباطوريتهم بناء سيُعيدون اليهود بأنَّ اإلنسانية، األمور بتقلُّبات عامًلا ظ، تحفُّ أدنى

القبائل إىل ت انضمَّ التي Pazargade بازارجاد قبيلة من الفرس ملوك من ملك Cyrus قورش 55

يف ووَقع ُهِزم الذي Astyage أستياج مِلِكه ضدَّ ثار ٥٥٣ سنة ومنذ الفارسية. ة األمَّ وكوَّنت األخرى
ثم ،Médes ومداي الفرس ملك الحقيقة يف وكان ٥٥٠ سنة الفرس» «ملك لقب قورش فأخذ األرس
سنة بابل إىل ه توجَّ ثُمَّ إليه ها وضمَّ َمملكِتِه عىل واستوىل Lydie ليديا ملك Crésus كريشوش عىل انترص
٥٤٦ سنة منذ بابل يف املأسورين اإلرسائيليني نفوس يف أمٌل جاء الوقت ذلك ويف عليها. واستوىل ٥٤٠
(٢٨ :٤٤ (أشعيا، يهوه «راعي» وسعى (٢٤-٢٥ :٤١ (أشعيا، قورش نرص الذي هو يهوه إن قيل حتى
سنة ويف ،(٤-٥ :٤٥ (أشعيا، يعرفه لم قورش ولكن باسِمه يهوه وناداه (١١ :٤٥ (أشعيا، ومسيحه
،٢–٤ :١ (عزرا، أورشليم معبد بناء وإعادة امُلقدَّسة األرض إىل اليهود برجوع قراًرا قورش أصدر ٥٣٨
جنود عليها استوىل التي امُلقدَّسة األرايض األحبار إىل وأرجع ،(٢٣ :٣٦ الثاني، األيام أخبار ،٢–٢٥ :٦

.(٧-٨ :١ (عزرا، Nabuchodonosor نرص نبوخذ
لديكارت. املعارصين املسيحيني اليهود إىل موجهة سبينوزا رسالة أن عىل يدلُّ هذا 56

.J. P. Sartre: Réflexion sur la question juive املوضوع: هذا يف انظر 57
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عليهم؟ وقًفا النبوة ِهبة كانت وهل العربانيني رسالة

لألهمية الصينيني عند رائًعا مثًال لنجد وإنَّنا جديد.58 من سيختارهم هللا وأن ما، وقٍت
بخصلٍة بدورهم الصينيُّون يحتفظ إذ كالختان؛ ُمميِّزة صفة لهم تكون أن يُمكن التي
عىل أبَقوا وبذلك الناس، سائر عن بها ليتميَّزوا الرأس فوق ذَيل شكل عىل عر الشَّ من
يُبقوا لم أنهم صحيح بكثري. األَُمم الِقَدم يف تجاَوزوا السنني، من آالٍف عرب أنفسهم
تنهار، عندما بناءها يُعيدون دائًما كانوا ولكنهم انقطاع، فرتات دون إمرباطوريتهم عىل
وأخريًا، امُلرتَفة. الناِعمة الحياة بسبب التَّتار يضُعف عندما حتًما جديٍد من وسيُقيمونها
ذاك، أو السبب لهذا األبد إىل هللا من اختيارهم تمَّ قد اليهود بأن ك يتمسَّ أن أحد شاء فلو
بقدر األبَدي، أو الزََّمني اختيارهم أن مفهوًما يكون أن برشط ذلك، يف أُعارض لن فإني
ذلك غري فرق أي يُوَجد ال (إذ املادية وباملزايا بالدولة فقط يتعلَّق عليهم، وقٌف هو ما
عن ُمتميِّزة ٌة أمَّ تُخَلق فلم ة الحقَّ الفضيلة وإىل الذِّهن إىل بالنسبة أما وأخرى). ٍة أُمَّ بني
الناحية هذه يف إيَّاها ًال ُمفضِّ بعينها، ًة أمَّ هللا يْخَرت فلم ذلك وعىل الصدد؛ هذا يف األخرى

األخرى. األمم عىل

الذي اإللهي الُحكم بأنَّ أو امُلختار هللا شعب اليهود هللا أن يعتِقد ال ألنه سبينوزا من ُسخرية هذه 58

البرشية. للطبيعة الحكم أنظمة أنسب هو لهم ُمميًِّزا كان
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الرابع الفصل

اإلهلي القانون

منظوًرا األفراد فيها يخضع حالة كلِّ عىل امُلطَلق، بمعناه مأخوذًا القانون لفظ يُطَلق
املوجودات ببعض أو املوجودات بمجموع ُمتعلًقا األمر أكان سواء ِحدة؛ عىل كلٍّ إليهم
رضورة عىل إما القانون ف ويتوقَّ ُمحدَّدة. واحدة سلوك لقاعدة — نفسه النوع إىل امُلنتمية
يصُدر عندما طبيعية رضورة عىل ُمعتِمًدا يكون فالقانون إنساني، قرار عىل وإما طبيعية
اإلنساني القرار عىل ُمعتِمًدا ويكون تعريفه، من أو ذاتها اليشء طبيعة من بالرضورة
وعىل أنفسهم عىل البرش يفِرُضه عندما — ترشيعية قاعدة باألحرى عندئٍذ ى ويُسمَّ —
جميع بأن مثًال فالقول أخرى. ألسباٍب أو يًُرسا، وأكثر أمنًا أكثر الحياة ليجعلوا اآلخرين
تُعطي، ما بِمقدار حركتها من تفِقُد منها أصَغَر أخرى بأجساٍم تصطِدم عندما األجسام
اإلنسان بأنَّ القول فإن وبامِلثل طبيعية، برضورٍة يصُدر األجسام، لجميع شامل قانون هو
نفسه الوقت يف أدَرَكه شيئًا أو ُمشابًها، شيئًا الَفور عىل معه يتذكَّر شيئًا يتذكَّر عندما
وعىل اإلنسانية. الطبيعة من رضورًة يَنتُج قانون بَدوره هو األول، اليشء فيه أدَرَك الذي
الذي 1 الحقِّ من يشءٍ تْرك عىل يُرَغمون أو يَرتُكون عندما الناس فإنَّ ذلك، من العكس
عىل يتوقَّف ذلك فإنَّ الحياة، يف ُمعيَّنة قاعدٍة اتِّباع عىل ويُجَربون إياه، الطبيعة وهبتُْهم
شاملة بقوانني ُمحدَّدة األشياء جميع بأنَّ ٍظ تحفُّ أدني بال أعِرتف أني ومع إنساني، قراٍر

اللغة بعكس نفسه الوقت يف وحق Loi قانون يعني فهو ُمتشاِبه لفظ الفرنسية اللغة يف Droit لفظ 1
«الحق نظرية تكون وبالتايل حق بمعنى Rightو قانون، بمعنى Law لفظي بني تُميِّز التي اإلنكليزية
يف إالَّ Just «قانون» بلفظ دائًما اللفظ ترَجْمنا وقد الطبيعي». «القانون نظرية أيًضا هي الطبيعي»

«حق». لفظ فيها لنا فضَّ قليلة مواضع
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القوانني هذه مثل أنَّ أعتِقد فإني للغاية،2 ُمحدَّدة بطريقٍة ل وتُفعَّ تُوَجد بحيث الطبيعة، يف
البرش: يتَِّخذه قراٍر عىل تعتِمد

ما فإن لذلك، قدرتها؛ من ُجزءًا يكون الطبيعة من ُجزء هو ما بقْدِر اإلنسان ألنَّ (١)
لها رنا تصوُّ حيث من نفسها الطبيعة من (أي اإلنسانية الطبيعة يف رضورٍة عن يصُدر
اإلنسان؛ قدرة عن أيًضا يصُدر فإنه رضوريٍّا، كان وإن اإلنسانية)، الطبيعة من ابتداءً
ألنه البرش، يتَِّخذه قراٍر عىل يتوقَّف القوانني هذه وضع بأن القول ا جدٍّ امُلمكن فمن لذلك
بقدر الذهن، هذا ر تصوُّ تام، بوضوح يُمكننا، وألنه اإلنساني، الذهن قدرة عىل أوًال يعتمد
من أنَّ حني عىل القوانني، هذه دون ُمدركاته، يف والخطأ الصواب عىل قادًرا يكون ما

حدَّدناه. الذي باملعنى رضوري قانون دون ره تصوُّ امُلستحيل
األشياء نعِرف أن علينا ألنَّ إنساني قراٍر عىل تعتمد القوانني هذه إنَّ قلت: كذلك (٢)
الِعَلل تَسلُسل وعن القَدر عن العمومية الشديدة األفكار وألن القريبة، ِبِعللها ها نُفرسِّ وأن
باألشياء ة الخاصَّ أفكارنا وتنظيم بتكوين ُمتعلًِّقا األمر يكون عندما اإلطالق عىل تُفيدنا ال
نجهل إنَّنا أي وتسلُسَلها، األشياء ارتباط تماًما نجهل أنَّنا ذلك، إىل ولنُِضف الُجزئية.
الرضوري من بل األفضل، من كان هنا ومن الواقع. يف وتَسلُسلها األشياء ارتباط كيفية
نظرنا إذا بالقانون يتعلَّق فيما هذا العملية،3 الحياة أغراض إىل بالنسبة ُممكنة اعتبارها

امُلطَلق. بمعناه إليه

.Ethique, I, prop. 29 2

Quatenus doctrina الالتينية رسالته يف Rauh روه يفرسها «ُممكنة»؟ بلفظ سبينتوزا يقِصد ماذا 3

يف البرش بأن quam Spinoza de Fide exposuit cum ejusdem reliqua philosophia cohaereut
يقصد سبينوزا أن Appuhn أبون ويرى اإللهية، للقوانني خاضعون ولكنهم أحرار االجتماعية حياتهم
والتي الشكِّ عىل تقيض ال التي األول النوع من املعرفة عىل تقوم والتي البرش سنَّها التي القوانني فقط
للقوانني يُمكن كان هل ولكن ،(Ethique, II, prop. 44) العقل) يُنِكرها (والتي الحادثة األشياء تقبَل
ولكنَّنا رضوري يشء كلَّ ألنَّ ال، بالطبع العقل؟ نظر وجهة من عليه؟ هي ما غري عىل تكون أن اإلنسانية
بقوانني اإلنسانية القوانني عالقة نجهل كما البعض، لبعضها بالنسبة األشياء تتحدَّد كيف دائًما نجهل
وبالتايل اإلنسانية املشيئة عىل قائمة اإلنسانية القوانني اعتبار الرضوري فمن وبالتايل الشاملة. الطبيعة

عليه. هي ما غري عىل نتخيَّلها أن نستطيع
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نقصد ال عادًة ونحن مجاًزا، إالَّ الطبيعية األشياء عىل يُطَلق ال القانون لفظ أن عىل
أنه مفهوًما يكون أن عىل إهماله، أو تنفيذه الناس يستطيع األوامر، من أمًرا إالَّ بالقانون
ولكنه اها، تتعدَّ أن ذلك مع الُقدرة هذه تستطيع ُمعينة، حدوٍد يف اإلنسان ُقدرة يحُرص
أخصَّ تعريًفا القانون نُعرِّف أن — يبدو فيما — إذن علينا ُقواها. يفوق بيشء يأُمر ال
أنه عىل غاية. أجل من اآلخرين عىل أو نفسه عىل اإلنسان يفِرُضها للحياة قاعدة بأنه
تقريبًا الناس ُمعظم كان ا وَلمَّ قليل، لعدٍد إالَّ تَتَِّضح ال الحقيقية القوانني غاية كانت ملَّا
عون امُلرشِّ وضع فقد للعقل، وفًقا بَدورها تسري حياتهم أنَّ مع إدراكها عىل يَقِدرون ال
ون يُبرشِّ فهم القوانني، طبيعة عن رضورة تنشأ التي الغاية عن تماًما مختلفة غايًة بحكمٍة
يَرَهبُه بما ونه يُمزقِّ من ويُنِذرون عداه، ما كلِّ عىل ة العامَّ له يُفضِّ بما القانون عن امُلدافعني
كما اإلمكان، بقْدِر ة العامَّ عىل السيطرة حاولوا النحو، هذا وعىل غريه. من أكثر العامة
عىل للقانون الشائع ر التصوُّ ذلك ينشأ هنا ومن باللجام. الحصان عىل اإلنسان يُسيطر
لَُغِتنا يف لنقول إنَّنا حتى اآلخر، البعض عىل الناس بعض فَرَضها للحياة قاعدة أنه
له. عبيًدا ويَبدون القانون ُسلطان تحت يَعيشون إنهم القوانني يُطيعون ن عمَّ الشائعة
بأمر ذلك يفعل امَلشنقة من خوًفا ُه حقَّ حقٍّ ذي كلَّ يُعطي من أنَّ ا حقٍّ الصحيح َلِمن وإنه
أما عادًال، نعتربه أن يُمكن فال رضر، من به يلَحق قد ا ِممَّ خوًفا إليه ويُضطرُّ اآلخرين،
فإنه ورضورتها القوانني لوضع الحقيقيَّ بَب السَّ يَعلم ألنه ُه حقَّ حقٍّ ذي كلَّ يُعطي من
أن ه حقِّ من كان ولذلك اآلخرين؛ بمشيئة ال مشيئته وِبَمْحض نفسه مع تامٍّ باتِّفاٍق يفعل
تحت يعيشون من إنَّ قال: عندما له يدعو أن بولس أراد ما هذا أنَّ وأعتقد عادًال. يه نُسمِّ
ثابتة إرادة هي عادًة، تعرف كما العدالة، ألنَّ بالقانون:4 تربيرهم يُمكن ال القانون ُسلطة
5:(١٥ :٢١ (األمثال، نفسه املعنى يف ُسليمان ويقول حقه. حقٍّ ذي كلِّ إلعطاء ودائمة
للحياة قاعد القانون كان ا فلمَّ وإذن الظاملون. ويرتِعد العادل يفَرح الحساب وقت
م نُقسِّ أن اآلن بنا فيجُدر ما، غايٍة لتحقيق اآلخرين عىل أو أنفسهم عىل الناس يفرضها
تُها مهمَّ للحياة قاعدة اإلنساني بالقانون وأعني إلهي، وقانون إنساني قانون إىل القانون
ال قاعدة به فأعني اإللهي القانون أما والدولة، الحياة سالمة عىل املحافظة هي الوحيدة

.Romains, III, 20 4

اإلثم.» لفاعيل وفزع للصديق فَزع الُحكم «أجزاء :(١٥ :٢١ (األمثال، 5
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تَسميتي يف السبب ويرجع هللا. ُحبِّ وإىل ة الحقَّ املعرفة إىل أي األقىص، للخري إالَّ تهُدف
ُموجزة كلماٍت يف هنا ها له سأعرض الذي األقىص، الخري طبيعة إىل إلهيٍّا القانون هذا

وضوح. من أستطيع ما وبقْدر
هو ا عمَّ البحث حقيقة أرْدنا إذا أنَّنا شكَّ فال وجودنا، يف ما أفضل الذهن كان ملَّا
األقىص خريَنا ألن اإلمكان؛ بقدر بذهننا االرتقاء نحاول أن يشء كلِّ وقبل أوًال فَعلينا نافع،
يقيض الذي — اليقني وكذلك كلها، معرفتنا فإن ذلك، عن وفضًال االرتقاء. هذا يف ق يتحقَّ
أو يُوَجد أن يُمكن ال اليشء ألنَّ وحدها؛ هللا معرفة عىل يتوقَّف — شك كلِّ عىل بالفعل
فكرة هللا عن َلَدينا ليست طاملا يشء كلِّ يف نشكَّ أن إمكاننا يف وألنَّ هللا6 بدون ر يُتَصوَّ
هللا معرفة عىل يعتمدان وكمالنا األقىص خريَنا أن ذلك، عن ويَنتُج ومتميزة،7 واضحة
فِمن هللا، بدون ره تصوُّ أو يشء وجود يستحيل كان ا فلمَّ ذلك، عن فضًال إلخ. … وحدها
املاهية يف درجتها حْسَب عنها وتُعربِّ هللا فكرة عىل تحتوي الطبيعة موجودات كل أن املؤكد
املعرفة كانت الطبيعة8 يف باألشياء معرفتنا ازدادت كلما أنه يتَِّضح ذلك ومن والكمال.
الِعلة طريق عن املعلول معرفة «ألن أخرى وبعبارة وأكمل. أعظم باهلل عليها نحصل التي
معرفتنا كانت الطبيعة يف أكثر أشياء عرْفنا فكلَّما للعلة.» ُمعيَّنة لخاِصيَّة معرفًة إال ليست
خرينا أي — معرفتنا كل تعتمد ال وهكذا أكمل. جميعها) األشياء (ِعلة وهو هللا ملاهية
كمال أن من أيًضا ينشأ وهذا كليًة. فيها تنحرص بل فسحب، هللا معرفة عىل — األقىص
والعكسصحيح آخر، يشء كلِّ فوق يُحبُّه الذي اليشء وكمال طبيعة بنسبة يكون اإلنسان
كلِّ عىل الكمال امُلطلق للموجود أي هلل العقلية املعرفة ل يُفضِّ من فإن ذلك، وعىل أيًضا؛
القصوى، السعادة يف ويُشارك األكمل، هو بالرضورة يكون بها نشوته تزيد ومن يشء،
ذلك عىل ويرتتَّب وسعادتنا. األقىص خريُنا يكون وحبه، هللا معرفة يف أعني إذن، هذا ففي
نفسه هللا أعني اإلنسانية، األفعال جميع من الغاية هذه إىل بنا تؤدي التي الوسائل أن
نحٍو عىل هو، نفسه هللا ألن هللا، أوامر ى تُسمَّ أن يُمكن كفكرة، فينا وجوده حيث من
قاعدة ي نُسمِّ أن يف الحق كل لنا فإن هنا، ومن أنفسنا. يف يُوَجد ما بقدر مصدُرها ما،
الحياة قاعدة وما الوسائل، هذه فما واآلن، إلهيٍّا. قانونًا الغاية هذه تستهدف التي الحياة

.Ethique, I, prop. 15 6

.Traité de la Réforme de l’Entendement, para. 33, 49 7

.Ethique, V, prop. 24 et suiv 8
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تقوم التي املبادئ الغاية هذه نحو ه نُوجِّ أن يُمكننا وكيف الغاية؟ هذه تفرضها التي
األخالق ِعلم إن لها؟ طبًقا بينهم فيما الناس عالقات تُنظَّم وأن الحكم، نُُظم أفضل عليها
القانون عن إالَّ الحديث يف أستمرَّ فلن هنا ا أمَّ األسئلة، هذه عن يُجيب الذي هو الشامل

العموم. وجه عىل اإللهي
األفعال لجميع األخرية والغاية ونعيمه القصوى اإلنسان سعادة هو هللا حبُّ كان ملَّا
يف طمًعا وال عذابه، من خوًفا ال هللا حبَّ ه َهمَّ يجعل الذي ذلك فإن وهدفها،9 اإلنسانية
األقىص الخري أنَّ يعلم ألنه أي هللا، يعرف كونه ملجرَّد بل الشهوة او كاللَّذات آخر يشء
اإللهي فالقانون وإذن، اإللهي.10 القانون يتبع الذي هو وحده ذلك وحبه. هللا معرفة يف
خوًفا ال ُقلنا، كما وذلك، أقىص، خريًا باعتباره هللا حبُّ هي واحدة: قضية يف كله ص يتلخَّ
الذي فالدرس وإذن به. االستمتاع يف نرَغب آَخر يشءٍ يف طمًعا أو عقاٍب أو عذاٍب من
هي وُحبَّه هللا معرفة فإنَّ أخرى وبعبارة األقىص، خرينا هللا أنَّ هو هللا فكرة إياه تُعلِّمنا
لذَّات يف الغارق اإلنسان أن عىل أفعالنا. جميع إليها تتَِّجه أن ينبغي التي القصوى الغاية
كافية معرفة لَديه ليس ألنه عبثًا له وتبدو بل الحقيقة، هذه يعَلم أن يستطيع ال الجسد
يف يؤثر أو يأكله أو يلمسه أن يستطيع شيئًا األقىص الخري هذا يف يَِجد ال وألنه باهلل،
ل التأمُّ يف ينحرص األقىص الخري هذا دام ما لذَّاته، من قْدٍر أعظم عن يبحث الذي جسده
فإنهم الرُّوح وصفاء الذهن هو لديهم ما أنَفَس بأن يعرتفون من أما الخالص. والتفكري
هي وما اإللهي القانون هو ما بَيَّنَّا وهكذا، الرسوخ. أشدَّ راِسخة الحقيقة هذه يَرون
قد الوحي يكن لم ما أخرى، غاية إىل تَرمي التي تلك فهي إنسانية: تَُعدُّ التي القوانني
ذلك إىل أْرشنا (وقد هللا إىل األشياء إلرجاع طريقة أيًضا هو الوحي إىل االلتجاء ألنَّ حدَّدها،
قد أنها نعتقد ألنَّنا إلهيٍّا11 قانونًا موىس رشيعة ي نُسمِّ أن يُمكننا املعنى، وبهذا قبل)، من

.Ethique, V, prop. 36 et schol 9

بامُلصطلحات يحتفظ فهو قبل، من إليه امُلشار منهجه استعمال يف الفصل هذا يف أيًضا سبينوزا يستمرُّ 10
العرش، الوصايا به يقصد وال إلهي قانون باصطالح يحتِفظ فهو جديدة، معانَي يُعطيها ولكنَُّه التقليدية
القانون ذلك بعد كانْط اه سمَّ ما وهو جميًعا، البرش قانون أو الشامل الطبيعة قانون به يقصد بل

الخلقي.
الفصلني يف اإللهي القانون مفهوم غريَّ أن بعَد إلهي كقانون طابعها موىس لرشيعة سبينوزا يستبقي 11

السابقني.
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ُمهيَّأة وكانت شاملة، تكن لم الرشيعة هذه أن مع النبوي، النور من أساٍس عىل أُقيمت
اآلن نظرنا فإذا عليه. املحافظة إىل وتهُدف بعينِه، لشعٍب الخاص التكوين تُالئم بحيث

نلحظ: فإنَّنا اإللهي القانون طبيعة إىل

اإلنسانية الطبيعة من استنبطناه قد ألنَّنا جميًعا، الناس يَعمُّ إنه أي شامل، إنه (١)
الشامل. الُكيل طابعها يف إليها منظوًرا

كان ملَّا ألنَُّه ذلك مضمونها، كان أيٍّا تاريخية، بروايات نُصدِّق أن يتطلَّب ال وإنه (٢)
املؤكد فمن وحَدها، البرشية الطبيعة ل تأمُّ طريق عن يُعَرف الطبيعي اإللهي القانون هذا
إنساٍن يف أو الناس بني يعيش إنساٍن يف آخر، إنساٍن أي يف أو آدم يف نراه أن نستطيع أنَّنا
عىل تنطوي كانت ولو حتى — التاريخية بالروايات تصديَقنا يستطيع وال ُمنعزًال، يعيش
هللا ُحبُّ ينشأ إذ هللا؛ حبَّ يُعطينا أن يستطيع ال وبالتايل هللا، معرفة يُعطينا أن — يقني
فمن بذاتها. معروفة يقينية ُمشرتكة، أفكاٍر من تنشأ أن يِجب هللا ومعرفة معرفته، من
نَِصل أن بدونه نستطيع ال رشًطا التاريخية بالروايات تَصديُقنا يكون أن إذن، امُلحال
يُعطينا أن يستطيع ال التاريخية بالروايات اإليمان كان فإذا ذلك، ومع األقىص. الخري إىل
َفُكلما االجتماعية، الحياة يف للغاية12 ُمفيدة قراءتها أن نُنِكر ال فإنَّنا وُحبِّه، هللا معرفة
إالَّ أفضل نحٍو عىل معرفتها يُمكن ال التي وظروفهم، الناس أخالق ُمالحظة يف قنا دقَّ
لنا تُتيح التي للِحكمة اكتسابًا ازَدْدنا أفضل، نحٍو عىل عرفناها وكلَّما أفعالهم، ِبُمالحظة
طبيعِتهم حْسب وحياتنا أفعالنا نُكيِّف كيَف أفضل نحٍو عىل وعرْفنا بينهم، نعيش أن

العقل. يَقتضيه ما بِمقدار

نتكيَّف بأن لنا يَسمح وأنه العملية، الحياة يف فائدة الدنيوي) أو (امُلقدَّس للتاريخ أنَّ سبينوزا يرى 12

من ة خاصَّ أهمية اليهودي الشعب ولتأريخ بينهم، نعيش الذين مع — الِفطنة بذلك تقيض كما —
التاريخية املعرفة ألنَّ محدودة أهمية ولكنها عرش)، السابع الفصل (انظر والسياسية الخلقية الناحية
معرفًة تُعطينا ال الكتاب روايات فمعرفة البدن، راحة املاديَّ اليشء تُعطي ال األول النوع من معرفة
وتميز)، بوضوح يعرفه ما إالَّ يُحبَّ أن اإلنسان يستطيع (ال وُحبَّه هللا معرفة تُعطينا ال وبالتايل حقيقية،
ال ِلمن ُمفيد بالروايات التصديق ولكن النعيم، عىل الحصول يف رشًطا املعرفة هذه تكون ال ثم ومن
وجاءت بالخيال. هللا له ر يُصوِّ أو الُخلقي اليقني يُعطيه إذ الحقيقية؛ املعرفة إىل الوصول يستطيع
الخامس الفصل نهاية (انظر للتاريخ العبودية هذه من اإلنساني الذِّهن لتحرير والفلسفة املسيحية

عرش). الخامس الفصل ونهاية
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تلك أي والطقوس، الشعائر إقامة يقتيض ال الطبيعي اإللهي القانون هذا إن (٣)
أو نظام، يف دخولها حيث من إالَّ خريًة تُعتَرب وال ذاتها، يف شيئًا تعني ال التي األفعال
ال الطبيعي اإللهي القانون هذا إنَّ ُقلنا: شئنا إن أو للخالص، رضوري لخرٍي ترمز13 التي
يتطلَّب ال الفطري النور أنَّ والواقع اإلنساني. الَفْهم ُحدود تربيُرها يتعدَّى أفعاًال يتطلَّب
بوضوح إيَّاه يُعرِّفنا أن يُمكنه ما هو إليه يحتاج ما وكل نفسه، النور هذا يبلغه ال شيئًا
ال التي األشياء أنَّ عىل سعادتنا. عىل بها نحُصل وسيلًة بوصفه أي خريًا، بوصفه تامٍّ
ال األشياء هذه لخريها، ترُمز ألنها إالَّ ة َخريِّ تُصبح ال أو والنُّظم، باألوامر إالَّ ًة َخريِّ تُصِبح
نَُعدَّها أن يُمكننا وال ظالل، ُمجرَّد إالَّ ليست فهي أذهاننا؛ إىل كماًال تُضيف أن تستطيع
حاجة ال أمر وهذا صافية، نفس ثمار بمثابة هي والتي الذهن عن تتولَّد التي األفعال بني

بيانه. يف اإلطالة إىل لنا
أي نفسه، القانون هذا معرفة هو اإللهي القانون يُعطيه جزاءٍ أعظم فإنَّ وأخريًا، (٤)
حني عىل وثابتة، صافية بنفٍس تتمتَّع ا، حقٍّ حرَّة موجودات باعتبارنا وُحبِّه هللا معرفة
تكون أي الجسد، عبودية يف ووقوعنا الخريات هذه من ِحرماننا يف يكون إنما العقاب أنَّ

ُمتقلِّبة. ة ُمتغريِّ أنفسنا

اآلتية: املسائل نبحث أن نستطيع امللحوظات هذه وبعد

للبرش؟ القوانني يسنُّ كأمرٍي أو ٍع كُمرشِّ هللا تصوُّر الفطري بالنور نستطيع هل (١)
الطبيعي؟ القانون وهذا النور هذا بشأن امُلقدَّس الكتاب يقول ماذا (٢)
الدينية؟ الشعائر فْرض من مىض فيما استُهِدفت التي الغاية هي ما (٣)

وسأُعالج بها؟ والتصديق امُلقدَّسة الروايات معرفة من الفائدة ما وأخريًا، (٤)
القادم. الفصل يف التاِلينَي واملوضوَعني الفصل هذا يف األوََّلني املوضوَعني

بسهولٍة استنباطه يُمكن األول باملوضوع يتعلَّق فيما به التسليم علينا يَِجب ما إنَّ
أي نحن، عقلنا إىل بالنسبة اإللهي الذهن عن تتميَّز ال التي اإللهية، اإلرادة طبيعة من
التي األفكار إىل بالنسبة إال يتميَّزان ال واحد،14 يشء الحقيقة يف هما وذهنه هللا إرادة أنَّ

الخامس). الفصل (انظر ة خاصَّ املسيحية الديانة يف الدينية والطقوس الشعائر سبينوزا يقصد 13

.Ethique, I, prop. 32 et coroll. II, prop. 49 et coroll. Et schol 14
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ُمتضمنة امُلثلث طبيعة أن فقط اعتبارنا يف نضع ُكنَّا إذا فمثًال اإللهي. الذهن عن نُكوِّنها
امُلثلث عن فكرة لديه هللا إنَّ نقول: فحينئٍذ أبدية، حقيقة بَوصفها هللا طبيعة يف األزل منذ
املثلث طبيعة أنَّ ذلك بعد اعتبارنا يف وضْعنا فإذا امُلثلث، طبيعة بذهنه ر يتصوَّ أنه أو
وطبيعته، امُلثلث ماهية برضورة ال فحسب، الطبيعة هذه برضورة هللا طبيعة يف ُمتضمنة
ف تتوقَّ أبدية، حقائق بوصفها ر تتصوَّ ما بقْدر وخصائصه، امُلثلث ماهية رضورة إنَّ بل
نُطِلق حينئٍذ املثلث. طبيعة عىل ال فحْسب، اإللهي والذهن اإللهية الطبيعة رضورة عىل
اإلطالق، عىل فرق فال ذلك، وعىل أمره؛ أو هللا إرادة اسم هللا ذهن قبل من يناه َسمَّ ما عىل
امُلثلَّث زوايا مجموع يكون بأن األزل منذ وأَمَر أراد هللا إن قولنا: بني هللا، إىل بالنسبة
أو هللا يُثِبته ما أن ذلك عىل ويرتتَّب بذهنه. الحقيقة هذه ر تَصوَّ هللا بأنَّ وقولنا قائمتنَي،
ال مثًال: آلدم قال قد هللا كان فإذا أزلية. حقيقة عىل أي رضورة؛ عىل دائًما يحتوي يَنفيه
أن استطاع قد آدم يكون أن التناُقض من فإنَّ والرش، الخري ِعلم شجرة من تأُكل أن أريد
اإللهي األمر هذا يكون أن يِجب إذ منها؛ أَكَل قد آدم يكون أن يستحيل وبالتايل منها، يأُكل
آدم عىل حرََّمها هللا أنَّ يذُكر الكتاب دام فما ذلك ومع أزلية. ورضورًة حقيقًة نًا ُمتضمِّ
ِّ الرشَّ عن آلدم كشف قد هللا بأنَّ رضورًة نقول أن فيِجب ذلك، مع منها أكل قد آدم وأن
ولهذا الرش؛ هذا نتيجة حتميَّة عن له يكِشف لم ولكنه أكله، عن بالرضورة سينتُج الذي
أن عىل تنصُّ كقاعدة أي كقانوٍن بل رضورية أبدية كحقيقٍة الوحي هذا آدم يُدِرك لم
برضورٍة ال امُلطَلق، ألمره وتنفيذًا حاكٍم لرغبة إرضاءً ما فعٍل عن سينتُج ما رضًرا أو نفًعا
ونتيجة فقط،15 آلدم قانونًا الوحي هذا أصبح وهكذا، نفسه. الفعل طبيعة يف نة ُمتضمَّ
نفسه، السبب ولهذا والحاكم؛ ع امُلرشِّ صفة إليه بالنسبة هللا واتََّخذ معرفته، يف لنقٍص
إىل نظًرا وحَدهم لهم قانونًا العْرش الوصايا أصبحت العربانيني، معرفة يف لنقٍص ونتيجًة
كقانون،16 يُدركوا، أن عليهم لزاًما كان فقد أزلية، كحقيقٍة هللا وجود يَعرفوا لم أنهم
ولو وحده. العبادة له تِجُب موجود هللا أن به وأعني العرش، الوصايا يف إليهم أُوحَي ما
بل كقانوٍن ذلك أدركوا ملا كانت، أيٍّا ية ِحسِّ وسائط دون ُمبارشًة إليهم تحدَّث قد هللا كان

Ethique, IV, prop. 68 et وكذلك: لها وتأويله آدم قصة عن ذلك بعد سبينوزا يقوله ما انظر 15
.schol

تفعل فال الرُّوح وأما العمياء، والطاعة الفهم عَدم التقليدي باملعنى الديني القانون فكرة ن تتضمَّ 16

واإليمان. التقوى عن تعبرٍي أكَربَ باعتباره الوْضع هذا العاميُّ َقِبل ولو حتى ذلك
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الذين األنبياء جميع عىل أيًضا ينطبق واإلرسائيليني آدم عن اآلن نقوله وما أزلية، كحقيقٍة
األبدية. الحقائق نُدِرك كما كافيًا إدراًكا هللا أوامر يُدركوا لم فهم هللا، باسم قوانني رشعوا
إليه أُوِحيَت مبادئ من استنتََج أو بالوحي أدرك أنه أيًضا موىس عن نذُكر أن يِجب فمثًال
ن يُكوِّ وأن األرض بقاع من بُقعٍة يف د يتوحَّ أن إرسائيل شعُب بها يستطيع طريقٍة أفضل
يُمكن طريقٍة أفضَل أدرك نفسه النحو هذا وعىل دولة. يُنشئ أْن أي جديًدا، ُمجتمًعا
الطُّرق أفضل هي الطريقة هذه أن يُدرك لم ولكنه الطاعة، عىل الشعب هذا إجبار بها
سوف تحقيقها إىل اإلرسائيليون يَرمي التي الغاية أن يعلم ولم بذلك، إليه يُوَح لم كما
هذه يُدِرك لم فهو وإذن املنطقة. هذه مثل يف امُلجتِمع الشعب كلِّ بطاعة حتًما ق تتحقَّ
ومن هللا. أرادها كقوانني وَرشَعها مفروضة، ونُُظم كأوامر بل أزلية، كحقائق كلها األمور
إىل تنتمي كلها فات الصِّ هذه أن مع وملًكا،17 ًعا وُمرشِّ قائًدا بوصفه هلل تَصوُّرهم جاء هنا
فأؤكِّد أعود أنَّني عىل هللا. طبيعة عن تماًما استبعادها ويِجب وحدها، اإلنسانية الطبيعة
املسيح، عن ال هللا، باسم قوانني عوا رشَّ الذين األنبياء عن إالَّ يُقال أن ينبغي ال هذا أنَّ
من العكس عىل أنه إالَّ هللا، باسم قوانني أيًضا ع رشَّ قد — يبدو فيما — املسيح أن فمع
نبيٍّا،18 يكن لم املسيح ألنَّ ذلك كافية؛ معرفًة وعَرَفها حقيقة، بوصفها األشياء أدرك ذلك
الفصل يف ذلك بيَّنَّا (كما املسيح ُروح بوساطة هللا أوحى فقد هللا؛ بلسان ناطًقا كان بل
بوساطة أي املالئكة، بوساطة قبل من أوحى كما البرشي، للجنس الحقائق بعض األول)
وفًقا وحيَُه كيََّف قد هللا بأن القول فإن ولذلك، إلخ. … ُرَؤى وبوساطة مخلوق صوٍت
آراء حسب قبل من وحيَُه كيََّف قد هللا أنَّ افرتاض عن للعقل ُمخالفًة يَقلُّ ال املسيح آلراء
وهو كشُفها، املراد الحقائق الرسل يُبلِّغ حتى ورًؤى مخلوق صوٍت حسب أي املالئكة؛
أُرِسل بل فقط اليهود لتعليم يُرَسل لم املسيح أنَّ سيما ال التناقض، غاية يف افرتاض
وحَدهم اليهود ُمعتقدات حسب ُروحه تتكيََّف أن يكفي ال بحيث قاطبة، البرشي للجنس
التعاليم وحسب كله، البرشي الجنس بني املشرتكة امُلعتقدات حسب تتكيَّف أن يِجب بل
عن كَشَف هللا أنَّ املؤكد فمن الصحيحة. واألفكار العامة بالتصورات امُلتعلِّقة أي الشاملة

عادًال». «رحيًما FM ترجمة تزيد 17

املسيح ُروح تتَِّحد الفالسفة. وأكرب بل فيلسوًفا يكون وبالتايل حقيقة هللا عرف ألنه نبيٍّا املسيح ليس 18
واإلحسان العدل يعَمل من كلُّ إذن أبديٍّا يكون ،(Ethique, IV, prop. 68 et school) هللا فكرة مع
.(L. Brunschvicg: Spinoza et ses contemporains أيًضا: انظر .Lettres, 43, 73 et 78)
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يف الحال هو كما ُصور، أو كلماٍت ط توسُّ دون ُمبارشًة املسيح لُروح أو للمسيح نفسه
أي الوحي، حقائق بالفعل أدَرَك قد املسيح أنَّ رضورَة نَستنِتج ذلك ومن األنبياء، وحي
دون الخالص بالفكر يُدَرك عندما عقًال يُعَرف إنه عنه يُقال اليشء ألنَّ عقًال، عَرفها إنه
كافية. معرفة وعرفها حقيقًة الوحي حقائق املسيح أدرك فقد ذلك وعىل ُصور؛ أو كلماٍت
وعناده، الشعب لجهل إال ذلك فعل ما فإنه قوانني، وكأنها فَرضها قد كان فإذا ذلك، وعىل
أكثر كان املسيح أنَّ ومع الشعب. لُروح طبًقا فتكيَّف هللا، به يقوم بما قام قد ذلك يف وهو
الغامضة بالطريقة الوحي بحقائق بَرشَّ أنه إالَّ السابقني، األنبياء من ما حدٍّ إىل وضوًحا
يُعَطوا لم َمن مع حديثه يف سيما وال األمثلة، يَستعِمل كان األحيان من كثرٍي ويف نفسها،
يف شكٍّ أدنى هناك وليس إلخ).19 … ١٠ :١٣ متَّى، (انظر: السموات ملكوت معرفة به
حقائق باعتبارها نفسها الحقائق بهذه السموات أرسار معرفة أُعطوا من بَرشَّ قد أنه
قد ذلك مع كان وإن القانون، عبودية من حرََّرهم وبذلك القوانني، من مجموعة ال أزلية،
— يبدو فيما — بولس إليه أشار ما وهذا األبد. إىل القلوب أعماق يف راسًخا وجعله ثَبَّتَه
هو فإنه ذلك، ومع 20،(٢٨ :٣ ٦؛ :٧) رومية أهل إىل رسالته من النصوص بعض يف
يقول كما عادًة، الناس يتحدَّث كما يتحدَّث كان بل برصاحة21 يتحدَّث أن يشأ لم أيًضا
نَلحُظه ما وهذا نفسها،22 الرسالة من ١٩ اآلية ،٦ اإلصحاح ويف ،٥ اآلية ،٣ اإلصحاح يف
وصَف الجسد َضعف إىل نظًرا أنه أيًضا شكَّ وال بالعادل. هللا ي يُسمِّ نِجده عندما بوضوٍح

وقال «فأجاب :١١ بأمثال.» تُكلُِّمهم ملاذا وقالوا تالميذه إليه «َفَدنا :١٠ بعدها): وما ١٠ :١٣ (متى، 19

يعطوا.» فلم أولئك وأما السموات ملكوت أرسار معرفة أُعطيتُم قد أنتم لهم:
نعبَُد حتى فيه، ُممِسكني كنَّا الذي مات إذْ الناُموس، من تحرَّرنا فقد اآلَن ا «وأمَّ :(٦ :٧ (رومية، 20

الَحْرف.» بعتِْق ال الروح ِة بِجدَّ
الناموس.» أعمال بدون باإليمان يَتربَّر إنما اإلنسان أنَّ نحسب «ألنا :(٢٨ :٣ (رومية،

وكأنَّها بها يُبرشِّ األحيان بعض يف ولكن أبدية، كحقائق بل كقوانني اإللهية األوامر املسيح يعِرف ال 21

اإلنجيل نُصوص تناُقض إثبات إىل ذلك وراء من سبينوزا يرمي الناس. أفهام حسب تتكيَّف قوانني
كحقائق للقوانني املسيح (معرفة فكرة عرض يف سبينوزا منهج حْسب بُرهانه من القصوى الغاية وهي

منها. أبعد أُخرى فكرٍة إىل يرمي وهو أبدية)
البرشية.» بحسب نتكلَّم إنما …» :(٥ :٣ (رومية، 22

أجسادكم.» ضعف أجل من برشيٍّا كالًما «أقول :(١٩ :٦ (رومية،
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العامة، فهم حسب كلماته وكيَّف إلخ، … والغضب والفضل بالرحمة خياليٍّا وصًفا هللا
يف أنه والواقع 23،(١-٢ :٣ كورنثة، أهايل إىل األوىل الرسالة يف يقول (كما الجسد أهل أي
لدعوته امُلطلقة الحقيقة منزلة أعطى رومية24 أهايل إىل رسالته من ١٨ اآلية ،٩ اإلصحاح
وحده، هللا اختيار عىل بل البرش، أفعال عىل فان يَتوقَّ ال ورحمته هللا غضب بأن القائلة
تنفيذًا بها يقوم التي باألعمال نفسه يُربِّر أن ألحد يُمكن ال أنَُّه إىل نظًرا إرادته، عىل أي
به يعني الذي 25(٢٨ :٣ رومية، أهايل إىل رسالته (انظر وحَده باإليمان بل للرشيعة،
فيه املسيح ُروح تُكن لم إن سعيًدا يكون لن أحًدا ألنَّ وأخريًا، التام. النفس صفاء شكَّ وال
أزلية. كحقائق هللا قوانني بوساطتها يرى بحيث 26،(٩ :٨ رومية، أهايل إىل رسالته (انظر:
عادًال تسميتُُه يُمكن وال حاكم، أو ع ُمرشِّ بأنه هللا نَِصف أن يمكن ال أنَّنا إىل ذلك من ننتهي
يفعل هللا أن والواقع معرفتنا. يف ولنْقٍص العاميِّ َفهم طريقة عىل إالَّ إلخ، … رحيًما أو
ومشيئته أوامره وتكون وحَدها، وكماله طبيعته عن الناتجة بالرضورة ه ويُسريِّ يشءٍ كلَّ

أوًال. وبَيانَُه رشَحُه أردُت ما هو وهذا رضورة، عىل دائًما تنطوي أزلية حقائق
النُّور عن يقول ماذا لنرى امُلقدَّس الكتاب ح ولنتصفَّ الثانية، النقطة إىل اآلن فلننتِقل
يُروى حيث األول اإلنسان قصة هو نُصاِدُفه نصٍّ َل أوَّ إن اإللهي. القانون وعن الفطري
أنَّ يَعني النصَّ هذا أنَّ ويبدو والرش. الَخري معرفة شجرة من الثمرة يأكل بأالَّ أمر هللا أنَّ
أن أي ، الرشَّ ِضدَّ ألنَُّه ال خري، هو حيث من إليه يسعى وأن الخري يفعل بأْن آدم أَمَر هللا
عن الخري يفعل من أن قبُل من بَيَّنَّا وقد الرش. من خوًفا ال الخري، يف حبٍّا الخري عن يبحث
ذلك، من العكس وعىل راسخة. وبعزيمة ِبُحريٍَّة يفعله فإنه له وُحبٍّ للخري حقيقية معرفٍة
ويُصبح يخشاه الذي ِّ بالرشَّ ِفعِله عىل ُمجَربًا يفعله ِّ الرشَّ من خوًفا الخري يفعل من فإن
هللا أعطاها التي الفريدة الوصية هذه فإنَّ ذلك، وعىل اآلخرين؛ إمرة تحت ويعيش له عبًدا

كاألطفال كالجسِديِّني بل كالرُّوحيِّني أُكلِّمكم أن اإلخوة أيها «وإنها :١ :(١-٢ :٣ ،«١» (كورنثة 23

أيًضا اآلن وال ذلك تستطيعون حينئٍذ تكونوا لم ألنَّكم بالطعام ال باللبن غذَّيتُكم «قد :٢ املسيح.» يف
َجسديِّني.» تزالوَن ال ألنَّكم تستطيعونه

بشاء.» من ويُقيسِّ يشاء من يَرَحم هو «إذن :(١٨ :٩ (رومية، 24

الناموس.» أعمال بدون باإليمان بل يتربَّر، إنَّما اإلنسان أن نحَسب «ألننا :(٢٨ :٣ (رومية، 25

كان إن ولكن فيكم حاالٍّ هللا ُروح كان إْن الرُّوح يف بل الجسد يف فلستُم أنتم «أما :(٩ :٨ (رومية، 26

منه.» ليس فهو املسيح ُروح فيه ليس أحد
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ولن الفطري، النور تعاليم مع تماًما وتتَِّفق الطبيعي، اإللهي القانون كلِّ عىل تشتمل آدم
اعتماًدا األول باإلنسان الخاص امَلثَل هذا أو كلها ة الِقصَّ هذه تفسري عب الصَّ من يكون
يقنٍي عىل لسُت جهٍة من ألني التفسري، هذا استبعاد ل أُفضِّ فإني ذلك، ومع املبدأ. هذا عىل
يُسلِّمون ال أخرى، جهٍة من الناس، ُمعظم وألن الراوي، فكر مع يتَِّفق تفسريي أنَّ من تامٍّ
ل أُفضِّ لذلك رواية؛ ُمجرَّد بأنها ٍظ تحفُّ بال يُسلِّمون بل مثل،27 ُمجرَّد هي القصة هذه بأن
بفضل يتحدَّث الذي املؤلِّف هذا من أوًال تأُخذها الكتاب من أخرى نصوًصا هنا أذكر أن
عرصه ُحكماء جميع عىل يتفوَّق أن النُّور هذا طريق عن استطاع والذي الفطري، النُّور
وأنا األنبياء. ِحَكم فيه تَبَعثُه ما بقْدر الديني اإلجالل من الشعب يف ِحَكُمُه تَبَعُث والذي
الِفطنة عن بل والَوَرع، النُّبوَّة ِهبِة عن امُلقدَّسة أسفاره تَكِشف ال الذي ُسليمان بذلك أعني
ة،28⋆ الحقَّ الحياة نافورة اإلنساني الذهن سليمان ي يُسمِّ األمثال ِسفر ففي والِحكمة،
وتأديب لصحابه الحياة ينبوع «العقل :(٢٢ :١٦) ويقول العقل، ضياع يف الشقاء ويجعل
كما ة، الحقَّ الحياة العربية يف تعني إطالقها، عىل حياة، كلمة أن ننىس وال السفه.» فهاء السُّ
ة الحقَّ الحياة يف الذِّهن ثمرة يجعل ُسليمان فإن ذلك، وعىل 29(١٩ :٣٠) التثنية يف يتَِّضح
قبل من ذكرناه ما مع االتفاق كلَّ يتَِّفق وهذا منه، الِحرمان يف العذاب يجعل كما وحَدها،
أنَّ إىل رصاحًة الحكيم هذا يدعو كذلك الطبيعي. اإللهي القانون بشأن الرابعة النقطة يف
قبل، من ذكرنا كما للُحَكماء قوانني يضع الذي هو — وحده الذهن أي — هذا الحياة منبََع
من يتَِّضح كما الذهن، إنها أي الحياة.»30⋆ ينبوع الحكيم «رشيعة :(١٤ :١٣) يقول ألنه
اإلنسان يَهُب الذهن أنَّ إىل ،١٣ :٣ اإلصحاح يف رصاحًة يدعو كذلك قبل. من املذكور النصِّ
الحكمة َوَجد الذي لإلنسان «طوبى فيقول: للنفس، الحقيقي واالطمئنان والهناء السعادة

Kafka كافكا يتحدَّث كما ة، قصَّ أو َمثَل ُمجرَّد — أيوب قصة وكذلك — آدم قصة أن سبينوزا يرى 27

الصرب. عَدم خطيئة بسبب منها ُطِرد التي األوىل الجنة هذه عن
اليشء هذا سيد) (أو صاحب أنه طبيعته عىل يُسيطر أو شيئًا يمتلك من عىل يُقال عربي، ⋆ تركيب 28

له ألن العاقل اإلنسان هو الذهن وسيِّد جناَحني، له ألنَّ األجنحة صاِحب أنه الطَّري عىل العربية يف فيُقال
عقًال.

الحياة أيديكم بني جعلُت قد بأني واألرض السماء اليوم عليكم أشهدُت «وقد :(١٩ :٣٠ (التثنية، 29

يَّتك.» وذُرِّ أنَت تحيا لكي الحياة فاْخَرتِ واللعنة، الربكة واملوت،
«الحياة». عن عربي ⋆ تركيب 30
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اإللهي القانون

«طول : أنَّ (١٦-١٧ اآليات يف ذلك بعد نرى (كما ذلك وسبب الفطنة.» نال الذي وللرُجل
طُرقها العلم) بها يُخربنا التي (تلك ُطرقها واملجد الغنى يَسارها ويف يَمينها، يف األيام
— سليمان قول حسب — وحدهم فالُحكماء وإذن سالم.» مسالكها وجميع نعمة، ُطرق
فريسًة امُلتقلِّبة النفوس ذوي كالفاسقني يعيشون وال ُمطمئنة وبنفٍس سالم يف يعيشون
وال سالم لهم يكون ال 31(٢٠ :٥٧ أشعيا، يقول (كما ثَمَّ ومن امُلتضاِربة، لالنفعاالت
اإلصحاح يف يُوَجد ما هذه، سليمان أمثال يف ة خاصَّ نذكر، أن يِجب وأخريًا اطمئنان.
الِفطنة ناديَت «إن هكذا: الثالثة اآلية تبدأ نظرنا. وجهة مع تماًما يتَّفق ما وهو الثاني،
ألن الُحب (أو هللا معرفة وتُدِرك الرَّب، مَلخافة تفطن فحينئٍذ … صوتك الَفهم إىل وأطلْقَت
وبهذه والفطنة.» الِعلم ِفيِه وِمن الِحكمة يُؤتي الربَّ وأنَّ امَلعنَينَي)، تفيد ياداه32⋆ كلمة
هللا خشية يُعلِّمنا الذي وحده هو الذهن أو الحكمة أنَّ أوًال تامٍّ بوضوٍح يُبنيِّ الكلمات
هللا أنَّ ثانيًا ويُعلِّمنا الصحيح، باملعنى ِدينية بعبادة إليه ه نتوجَّ أن أي حكيمة، بطريقٍة
أنَّ من قبل من أثبتناه ما هو بعينه وهذا واهبهما. هو هللا وأنَّ والِعلم الِحكمة منبع هو
بهما. ويكتمالن عنهما، ويَصدران به، معرفتنا أو هللا فكرة عل يعتمدان وِعلمنا ِذهننا
األخالق عىل يحتوي الِعلم هذا بأنَّ رصاحًة فيُنادي ٩ اآلية يف رشحه يف سليمان ويستمرُّ
وكلِّ واالستقامة والحقِّ للعدِل تفطن «حينئٍذ عنه: تَصُدران اللتني ة، الحقَّ والسياسة ة الحقَّ
قلبك، يف الِحكمة دَخَلِت «إذا قائًال: كالمه يُواِصل بل بهذا، يكتفي ال وهو صالح.» منهٍج
مع ا تامٍّ اتفاًقا يتَّفق هذا كل الفطنة.» وترعاك التدبري، عليك يُحاِفظ العلم، نفسك ولذَّت
ق ونتذوَّ األشياء معرفة نكتِسب عندما ة الحقَّ والفضيلة األخالق يُعلِّم الذي الطبيعي العلم
ال نفسه، هدوء وكذلك الطبيعي، ِذهنه ي يُنمِّ من سعادة فإنَّ ذلك وعىل العلم؛ فضيلة
بل الخارجي) هللا عون عىل (أي الحظ قوَّة عىل — سليمان33 يقول فيما — فان يتوقَّ
يَحَفظ أن يستطيع ألنه الداخيل) هللا عون عىل (أي الداخلية ُقدرته عىل أساًسا فان يتوقَّ
أالَّ يِجب وأخريًا الدراية. من كبري قدٍر وعىل نشًطا يِقًظا كان إذا نحٍو أفضل عىل حياته

وحمأ.» بقذر تقذف وِمياهه يهدأ أن يُمكن ال الذي املهيج فكالبحر املنافقون «فأما :(٢٠ :٥٧ (أشعيا، 31
الحيطة. أو التدبري أو الفكر Mezima للفظ الحقيقي ⋆ املعنى 32

تَناُقض بيان البعيد غَرَضه ولكنَّ الطاعة يف ال العقل يف الِحكمة أنَّ الكتاب بنصوص سبينوزا يُبنيِّ 33

الكتاب. نصوص
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والسياسة الالهوت يف رسالة

إىل الرسالة من ٢٠ اآلية األول، اإلصحاح يف بولس القدِّيس كتَبَه الذي النصَّ هذا ننىس
قد منظوراته غري «ألنَّ الرسيانية:34 تريمليوس نُسخة حسب يقول حيث رومية أهايل
ال أنهم حتى وألوهيته األزلية ُقدرته وكذلك باملريءات، أدركت إذ العالم خلق منذ أبرصت
األزلية وألوهيته هللا ُقدرة الوضوح من به بأس ال بقْدٍر يُبنيِّ النحِو هذا وعىل لهم.» َمعذرة
ينبغي وأيُّها عنها نبَحث أن ينبغي األشياء أي ونستنبط نعِرف بأن لنا تسمحان اللَّتنَي
بالجهل. االعتذار يُمكنهم ال وأنه لهم ُعذر ال الجميع أن إىل ذلك من وينتهي نرتُكها. أْن
الطبيعة، يفوق الذي النور عن يتحدَّث كان لو النحِو هذا عىل ليُصِبح األمر كان وما
بعد أضاف فقد هنا، ومن إلخ. … البعث وعن بجسده املسيح عاناها التي اآلالم وعن
نهاية حتى إلخ.» … النجاسة إىل قلوبهم شهوات يف هللا أسلمهم «فلذلك اآلية٢٤: يف ذلك
تماًما يتَِّفق ما وهذا الجهل، بعذاب ووصفها الجهل رذائل عن يتحدَّث وهكذا اإلصحاح،
إذن، عجب فال َفه.» السَّ فهاء السُّ «وتأديب قبل من املذكور (٢٢ :١٦) ُسليمان َمثَل مع
َّ الرشَّ يُولِّد ُّ والرشَّ َزَرع، ما يحُصد ُكالٍّ ألنَّ ذلك له؛ ُعذر ال َّ الرشَّ يفعل من بولس: قال إذا
الكتاب يُِقرُّ وهكذا النفس. ثَباُت صاَحبَُه إن الخري يُولُِّد والخري تقويمه، يَتمَّ لم إن رضورة
ُمعالجة من انتهيُت قد أكون وبذلك الطبيعي، اإللهي والقانون الفطري بالنُّور ا تامٍّ إقراًرا

الفصل. هذا يف بحثَها اعتزمُت التي املسائل

الرسيانية بولس لنصوص Tremellius تريمليوس بها قام التي الالتينية الرتجمة سبينوزا يستعمل 34

أنَّ خاصًة األصيل النصُّ هو الرسياني النص أن يعتقد ألنه Vulgate الفولجاتا ترجمة عن تختلف التي
الالتينية. والرتجمة اليوناني النص بني االختالفات بعض هناك
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الخامس الفصل

الشعائر، وْضع يف َبُب السَّ
بالقصص واإليامن

كان الناس من نَوع وأليِّ سبب، أليِّ بالقصص، واإليمان الشعائر، وْضع يف بَُب السَّ
رضوريٍّا.

∗∗∗

ويعلمهم ة الحقَّ السعادة الناس يُعطي الذي اإللهي القانون أن السابق الفصل يف بَيَّنَّا
اإلنسانية، الطبيعة من استنبطناه إنَّنا بل جميًعا، الناس بني ُمشرتَك الحقيقية الحياة
العكس وعىل فيها. َمسطور وكأنه اإلنسانية، النفس يف فطريٍّا نعتِربَه أن علينا يِجب بحيث
وحَدهم، للعربانيني القديم العهد طقوس األقل عىل أو الدينية، الطقوس وضعت ذلك من
بوساطة إال الشعائر هذه ُمعظم إقامة امُلمكن من يكن لم بحيث دولتهم حسب وتكيََّفت
بالقانون ِصلة لها تكن لم أنه إذن شكَّ فال ِحدة. عىل كلٌّ األفراد ال ها، بأْرسِ الجماعة
فحسب العربانيني باختيار تتعلَّق بل والفضيلة، السعادة يف بيشءِ تُسِهم ال وإنها اإللهي،
وحدهما؛ الدولة1 وبسالمة لألجساد الدنيوي بالنعيم الثالث) الفصل يف بيَّنَّاه ِلما (طبًقا أي
أرجعت قد الشعائر هذه كانت فإذا وإذن، الدولة. وجود خالل إالَّ فائدة أيَّة لها تكون ال إذ
صدَرْت أو الوحي بفضل وضعت ألنَّها إالَّ ذلك فما هللا، قانون إىل القديم، العهد يف
عند له ِقيمة ال قوَّتُه بلَغْت مهما االستدالل كان ا فَلمَّ ذلك، ومع بها. ُموحى مبادئ عن

.(Lettres. 42) سبينوزا يُقدِّمه الذي الرأي هذا خطورة عىل L. de Velthuysen فلتويزن انزعاج يدلُّ 1



والسياسة الالهوت يف رسالة

اآلن.2 ُقلناه ما عىل الكتاب، ُسلطة طريق عن نُربِهن، أن يَحُسن فإنه العاديني، الالهوتِيِّني
عىل عامًال أجله من الشعائر كانت الذي السبب اإليضاح، يف ِمنَّا زيادة ، َسنُبنيِّ ذلك وبعد
أشعيا ِسفر يف دعوة أوَضَح إن ذلك. تَمَّ وكيف عليها، واإلبقاء اليهود دولة عىل امُلحافظة
الذي الشامل والقانون الكلمة لهذه امُلطلق باملعنى اإللهي القانون بني للتوحيد دعوته هي
اآلية األول، اإلصحاح ففي والشعائر. اإللهي القانون بنَي ال للحياة، صحيحة قاعدة يكون
القرابني أنواع ُكلِّ باستبعاد ويبدأ اإللهي القانون منه تسمع أن إىل تَه أُمَّ النبي يدعو 3١٠
صه ُويلخِّ 4،(١٦-١٧ :١ (انظر: نفسه للقانون يدعو ثُم القانون، هذا من األعياد وكل
القيام أي ُمستمرَّة؛ بصفٍة الفضائل ُممارسة النفس، تطهري القليلة: الوصايا هذه يف
تقلُّ ال شهادًة ٩ ،٧ اآليات ،٤٠ املزمور يف ونَِجد الفقراء. إىل اإلحسان الحسنة، باألفعال
ثقبَْت لكنَّك تََشأ لم وتقِدمة «ذبيحة قائًال: هللا املزمور كاتب يُخاطب إذ ذلك، عن وضوًحا
راغب، هذا يف إني هللا، يا بمشيئتك ألعمل الخطيئة، ذبائح وال املحرقات تطلُب ولم أُذني5⋆
ويف األحشاء يف املسطور القانون هذا إالَّ يقصد ال إذن فهو أحشائي.» صميم يف ورشيعتك
بطبيعتها ال ، ُمعنيَّ نظام إطار يف إالَّ الطقوس تصحُّ ال إذ الطقوس؛ منه ويَستبِعد النفس،
الكتاب يف أخرى كثرية نصوص وتشهد النفس. يف مسطورة ليست فهي ثَمَّ ومن الخاصة،
أن يُقرِّر ذاته الكتاب فإن ذلك، عن وفضًال السابقان. ان النَّصَّ منها يَكفينا ولكن ذلك، عىل
يُبرشِّ ال إذ للدولة، الدنيوية بامَلنفعة فقط تتعلَّق بل ُمطلًقا، السعادة إىل تؤدِّي ال الطقوس

نصوصه بُمعارضة الكتاب يف التعاُرض ويُبنيِّ بالسلطة السلطة يُعارض هنا سبينوزا إنَّ يُقال 2

ويذهب الالهوتيني، ُحَجج َضعف عىل بالعقل يُربِهن أنه إالَّ العقل، عىل االعتماد يَودُّ ال أنه ومع ببعضها.
يتخىلَّ ومن الالهوتية، لطات السُّ أساس أيًضا ُهما السليم والِحسَّ العقل أنَّ عىل ويُربِهن ديكارت من أبَعَد
َفه). والسَّ العقل عن ُسليمان نصوص (انظر العقل حقوق تُقيِّم التي لطة السُّ يُعاِرض فإنه العقل عن
عمورة.» شعب يا إَلِهنا رشيعة إىل أصُغوا سدوم. ُحكَّام يا الرب كلمة «اسمعوا :(١٠ :١ (أشعيا، 3

اإلساءة.» عن وا وُكفُّ عيني أمام من أعمالكم َرشَّ وأزيلوا روا وتطهَّ «فاغتسلوا :١٦ :(١٦-١٧ :١ (أشعيا، 4
األرملة.» عن وحاموا اليتيم وأنِصفوا املظلوم أَغيثوا اإلنصاف والتَِمسوا اإلحسان «تعلَّموا :١٧

التكوين، (انظر «يموت» حرفيٍّا قطيعه» مع «يجتمع وتعني املوت، لحظة إىل يُشري عربي ⋆ تركيب 5

يف التي املغارة يف آبائي مع فادفنوني َقومي إىل ُمنضمٌّ أنا لهم وقال «وأوصاهم :٢٩ :(٣٣ ،٢٩ :٤٩
ُروحه وفاضت الرسير عىل ِرجليه ضمَّ لبَنيه َوصيَّتِه من يعقوب فرغ «فلما :٣٣ الجثي.» عفرون حْقل

املرتجم). ذكر من (النص قومه» إىل وصار
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بالقصص واإليمان الشعائر، وْضع يف بَُب السَّ

الرُّوحية السعادة ويقُرص ية، ِحسِّ ولذاٍت ية مادِّ بمزايا إالَّ الطقوس هذه يُقيم من الكتاب
إىل ِنسبتُها تَشيع التي الخمسة فاألسفار الشامل. اإللهي القانون عىل يُحافظ من عىل
الشهرة أو التكريم أعني الدنيوي، النعيم بهذا إالَّ — قبل من ذََكْرنا كما — تُبرشِّ ال موىس
تحتوي، الخمسة األسفار أنَّ من الرغم وعىل البدن. وسالمة واللَّذَّات والثروات واالنتصارات
ال األخرية هذه فإنَّ الخلقية، الوصايا من كثرٍي عىل املفروضة، الشعائر هذه إىل باإلضافة
بوجٍه تُكيَّف أوامر ِبوْصفها بل الناس، بني ُمشرتكة خلقية تعاليم بوصفها فيها تُوَجد
دولتهم بمنفعة وتتعلَّق الخاص، ِلِمزاجها وطبًقا وحَدها العربانيني ة أُمَّ لفهم طبًقا خاص
أو الفقيه يُعلِّمها كما الرسقة وتحريم القتل تحريم اليهود موىس يُعلِّم ال فمثًال فحْسب.
يَقِرن بل بالدليل تعاليمه يُثِبُت وال والحاكم، ع امُلرشِّ يأُمر كما بذلك يأمرهم بل النبي،
للِمزاج تبًعا التجربة أثبتت كما يَتبايَن، أن يِجب، بل يُمكن، قد بعقاٍب بالتهديد أوامره
الدولة، ومنفعة ة العامَّ املصلحة إىل الزِّنا تحريم من يقصد لم فإنه وهكذا ة. أُمَّ الخاصبكلِّ
لألفراد ة الحقَّ والسعادة النفس اطمئنان لتحقيق ُخلقية تعاليم إعطاءنا قصد قد كان ولو
املسيح فعل كما عليه النفس ُموافقة أيًضا ألدان بل فحْسب، الخارجي الفعل أدان َلما
بجزاءٍ املسيح يُبرشِّ السبب ولهذا 6.(٢٨ :٥ متى، (انظر: شاملة تعاليم إالَّ يُقدِّم لم الذي
للمحافظة يُبعث لم قلُت، كما املسيح، ألنَّ وذلك موىس؛ فعل كما مادية، بمكافأة ال ُروحي،
بسهولة نُدرك ذلك من وحَده. الشامل القانون لتعليم بل القوانني، ولترشيع الدولة عىل
للُمجتمع، جديدة قوانني وضع يشأ لم ألنَُّه ُمطلًقا، موىس رشيعة ينسخ لم املسيح أنَّ
بوجٍه يرِجع وهذا الدولة،7 قوانني عن وتمييزها ُخلقية تعاليم إعطاء الوحيد ه َهمُّ وكان
أي للدولة، القانونية القواعد تطبيق أن يَظنُّون كانوا الذين الفريسيني جهل إىل خاصٍّ
تُكن لم — قبل من ُقلنا كما — الرشيعة هذه أنَّ مع ُسعداء، ليعيشوا كاٍف موىس، رشيعة
إىل لنُعد ولكن إرغامهم. بل العربانيِّني، تنوير غايتُها تكن ولم الدولة، مصلحة إال تهُدف
بمزايا إالَّ الشعائر يُقيم َمن تُبرشِّ ال الكتاب من أُخرى نصوًصا ولنذُكر األول، موضوعنا
أشعيا كان لقد وحَده. الشامل اإللهي القانون عىل يُحافظ من عىل السعادة وتقُرص مادية
أوىص أن وبعد ،٥٨ اإلصحاح يف النِّفاق أدان أن فبعد لذلك، الدَّعوة يف األنبياء أوضَح

قلبه.» يف بها َزنى فقد يَشتهيها لكي امرأٍة إىل نَظَر من كلَّ إن لكم فأقول أنا «أما :(٢٨ :٥ (متى، 6

وعناية. ة بدقَّ إثباته إىل يَرمي أنه مع عَرًضا بإثباته سبينوزا يتظاهر ما القارئ يُالحظ 7
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بح كالصُّ يتبلَّج «حينئٍذ الوعود: هذه أعطى الجار، وإىل النفس إىل وباإلحسان بالحرية
ذلك بعد شملك.»8⋆ يجمع الربِّ ومجُد أمامَك ِبرُّك ويسري رسيًعا، عافيتك وتُزهر نوُرك،
بالرب،9⋆ م يتنعَّ «فحينئٍذ عليه: املحافظة يحرصون من ويِعُد بالسبت باالحتفال يُويص
نرى تكلَّم.» قد الربِّ فَم ألنَّ أبيك يعقوب مرياث وأطِعُمك األرض10⋆ َمشارف أوطِّنك وأنا
وباملجد سليم، ِجسٍم يف قريرٍة بنفٍس ُمحِسنًا حرٍّا يكون أن يُريد من يُبرشِّ النبيَّ أنَّ إذن
والرخاء وبالنعيم الدولة بسالمة إالَّ الشعائر إقامة عىل جزاء يُبرشِّ وال املوت، بعد اإللهي
فقط. الخلقية للتعاليم بل للشعائر، ذكٍر أي 11١٥ ،١٤ املزامري يف يُوَجد وال الدنيوي.
املوضوع وهي وحَدها، الرُّوحية بالسعادة يتعلَّق هنا املوضوع أنَّ إىل شكَّ وال يَرِجع وهذا
يف نفهم أن شكٍّ بال ويَِجب بامِلثل. عنه يتحدَّث كان وإن امُلؤلِّف، يُعاِلجه الذي الوحيد
النفس، واطمئنان السعادة أنها عىل األماكن هذه يف واإلقامة هللا وخيام الجبال النصِّ هذا
وكانت إنسان، أي األمكنة هذه يف يُكن فلم موىس،12 َمظلَّة أو أورشليم َجبَل أنها عىل ال

السمع. عىل الُقدرة العبارة هذه ⋆ تعني 8

ومع هللا «مع أي Mit Godt en mite eere الهولندية اللغة يف يُقال كما رشيفة لذَّة ق تذوُّ يعني ⋆ هذا 9

الرشف».
بيِده. حصانه الفارس يقود كما الُقدرة له أن بذلك ⋆ يقصد 10

ال «الذي :٣ قلبه.» يف بالحقِّ امُلتكلِّم الِربِّ وفاعل َعيب بال «السالك :٢ (٢–٥ :(١٤) ١٥ (املزمور، 11

الذين ويُكرم َمهني الرذيل «وعنده :٤ عاًرا.» قريِبِه عىل يُلقي وال ا رشٍّ بصاِحِبه يصنع وال بلساِنِه يَغتاب
الربيء، عىل الرشوة يَقبَل وال بالرِّبا تَه ِفضَّ يُعطي «وال :٥ يُخلف.» وال إليه للميسء ويَحلف الربَّ يَتَّقون

األبد.» إىل يتزعَزَع فلن بذلك َعِمل فَمن
يحِلف ولم الباطل إىل نفسه يحِمل لم الذي القلب والطاِهر ني الكفَّ «النقي :(٤ :(٢٦) ٢٧ (املزمور

بالغش.»
إىل الفولجاتا يف العربية الكلمة ترجمة (وهي Tente خيمته أو Tabernache موىس مظلَّة 12

Rendez- املوعد أو Tente de réunion االتحاد خيمة األصيل النص يتحدَّث كما هي Tabernaculum
معبد إىل بها ليُشري التوراة ويَستعِملها (١١ :٣٣ (الخروج، موىس مع يهوه لقاء تَمَّ فيها ألنَّ vous
كما أورشليم معبد نُقصان أي سبينوزا يفعل كما ُروحية داللة يُعطيها ولكنه الصحراء يف اإلرسائيليني
تُحَمل عادية خيمة أنها الظنُّ ويغِلب الخيمة هذه عن الحديث عب الصَّ من ولكن الكهنوتي. الرتاث يروي
َمسكن هي إذن الخيمة فيه. وللُمقيم للمنزل صورًة املعبد أصبح كما البدو األعراب عادة عىل الَكِتف عىل

النصوص). بعض تروي (كما املؤقت مسكنه أو الكهنوتي) اث الرتُّ يروي (كما امُلعتاد يهوه
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يف ذكرناها التي سليمان ِحَكم جميع أنَّ إىل باإلضافة هذا ترعاها. التي هي الوي قبيلة
يعرفون وحَدهم ألنَّهم والِحكمة، الذهن ون يُنمُّ َمن ة الحقَّ بالسعادة تُبرشِّ السابق الفصل
انهيار بعد ُملزمني، يعودوا لم العربانيني أن أيًضا يُثبت ا وِممَّ العلم. لون ويُبجِّ هللا َخشية
«بل وقال: به، وتنبَّأ املدينة تخريب رأى الذي إرميا إليه أشار ما الشعائر، بإقامة دولتهم،
األرض يف والعدل والحكم الرحمة امُلجري الرَّبَّ أنَّ ويُعرِّفني معهم، بأنه فليفتَِخر بهذا
لم املدينة تخريب بعد إنه يقول وكأنه ،(٢٣ :٩ (انظر: « الربِّ بقول ارتضيُت بهذه ألني
الطبيعي القانون ُمراعاة إالَّ منهم يَطلُب ال أصبح بل ، ُمعنيَّ بيشءٍ اليهود يُطالب هللا يُعد
نِجد ال إذ ا، تامٍّ تأكيًدا الحقيقة هذه الجديد العهد ويؤكد البرش.13 جميع له يخضع الذي
يُحافظ من إالَّ السموات بملكوت يَِعد وال ُخلقية، تعاليم إال — قبل من ُقلنا كما — فيه
باإلنجيل التبشري يف بدءوا أن بعد الحواريون تَرَكها فقد الشعائر أما التعاليم، هذه عىل
من كبري بقدٍر احتفظوا قد الفريسيون كان وإذا أخرى. دولٍة لقوانني الخاضعة األَُمم بني
لعدائهم مظهر أنه عىل يُفرسَّ أن ينبغي ذلك فإنَّ الدولة، ضياع بعد اإلرسائيلية الشعائر
للمدينة، األول الهْدم فبعد هللا. إرضاء يف رغبتهم عن تعبريًا كونِِه من أكثر للَمسيحيني
تركوا بعُد، شيًعا تفرَّقوا قد — أعلم ما عىل — يكونوا ولم بابل إىل األرسى أُِخذ عندما
يشء وكأنه وطنهم، قانون تماًما ونسوا ُموىس، رشيعة ورفضوا بل الحال، يف الطقوس
وإذن بالتفصيل. ونحميا عزرا يذكر كما األخرى، باألمم االندماج يف وبدءوا له، قيمَة ال
رشيعة عىل باملحافظة الدولة انهيار بعد ُملَزمني يَعودوا لم اليهود أن يف شكٍّ من فليس
بني عاشوها التي الفرتة وطوال ودولتهم. ُمجتَمِعهم إقامة قبل كانوا ا ِممَّ أكثر موىس
إالَّ عليهم يكن ولم خاصة، قوانني لَديهم تكن لم مرص، من خروجهم قبل األخرى، األمم
فيها، يعيشون التي الدولة يف امُلطبَّقة القواعد عىل وكذلك الطبيعي، القانون عىل املحافظة
(القرابني) الضحايا عن ا أمَّ الطبيعي. اإللهي القانون مع ُمتعاِرضة غري كانت ما بقدر
نفوسهم يف يُثريوا أن يف برغبتهم تفسريها فيُمكن هللا، إىل يُقدِّمونها البطارقة كان التي
كلُّ تعود فقد الخشوع؛ من مزيًدا — الضحايا هذه عىل الطفولة منذ تعوَّدت التي —

إقامة عليهم تُفَرض ال الذين الفريسيني من وهم ،Diaspora الدياسبورا يهود إىل سبينوزا يُشري 13

وجود. لها يُعد لم عرش السابع القرن يف العربية الدولة ألنَّ الشعائر
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ولم الخشوع، من قْدٍر أكرب أنفسهم عىل ليُثريوا الضحايا تقديم عىل عانوس14 منذ الناس
األُُسس من استخلصوها معرفٍة أساس عىل إلهي ألمٍر تنفيذًا ُمطلًقا هلل البطارقة يُضحِّ
كانوا وإذا فحْسب. عرصهم لعادة اتِّباًعا بل اإللهي، القانون عليها يقوم التي الشاملة
التي الدولة قانون عن صادٍر أمٍر سوى يكن لم األمر هذا فإنَّ الضحايا، بهذه أُِمروا قد
الفصل يف بَيَّنَّا كما له، الخضوع بَدورهم عليهم كان الذي القانون وهو فيها، يعيشون

مليكصادق.15 عن حديثنا يف الثالث
أُبنيِّ أن يبقى الكتاب. بسلطة نظري وجهة النحو هذا عىل بيَّنُت قد أني اآلن أعتقد
وهي ذلك، يف السبب وما العربانيني، دولة بقاء عىل املحافظة يف الشعائر أفادت كيف
إنَّ امُلستطاع.16 بقدر فيها الكالم ُموِجًزا كلية، مبادئ عىل إيضاحها يف سأعتمد مسألة
أيًضا بل فحسب، األعداء من األفراد يَحمي ألنه للغاية رضوريٍّا أو نافًعا يكون ال املجتمع
يُريدون الناس يكن لم لو ألنَُّه ذلك الراحة؛ وسائل من ُممكن قدٍر أكرب بجْمع يسمح ألنه
لتدبري الالزم الوقت أو الفنية املهارة َلَديهم تتواَفَر فلن بعًضا بعضهم مع يتعاَونوا أن
الالزمة القوة أو الوقت ألحٍد يتوافر فلن اإلمكان. بقدر عليها وللمحافظة حياتهم شئون
بأعماٍل يقوم وأن ويَحيك، وينسج ويطهو ويطحن ويحُصد ويبذُر يَفَلح أن عليه كان لو
إىل رضورية هي التي والعلوم بالفنون ناهيك حياته، شئون لتدبري نافعة كثرية أخرى
الذين هؤالء نرى أنَّنا والواقع السعادة. عىل وللحصول اإلنسانية الطبيعة لكمال أقىصحدٍّ
الحيوانات، حياة مستوى من تقُرب بائسة حياًة يَحيَون َمدنيَّة، بال همجية، حياًة يعيشون
فج، هزيل بأنه يتَِّسم والذي لديهم، الذي القليل هذا عىل الحصول يستطيعون ال ذلك ومع
استعداٍد عىل بطبيعِتهم الناس كان ولو نحو. أي عىل البعض بعضهم مع تعاونوا إذا إالَّ
ولكان قوانني، أية إىل قطًعا املجتمع احتاج َلَما السليم، العقل يُمليه فيما إالَّ يرَغبوا لئال
هو ما ُمتحرِّرة، وِبُروح بأنفسهم، يفعلوا لكي كافيًا الُخلقية التعاليم ببعض الناس تنوير
أنَّ صحيح االختالف. كلَّ ُمختِلف استعداد لها اإلنسانية الطبيعة أنَّ إالَّ بحق، لهم نافع

اسُمه ويدلُّ ،Seth شيث ل كابن التَّوراة عنه تتحدَّث الطوفان قبل ما عرص من بطريق Enos عانوس 14

مجموعتنَي عىل التَّوراة (تحتوي يهوه عبادة Yahviste اليهودية النصوص له وتعزو كلها، اإلنسانية عىل
.(Elohiste واأللوهية اليهودية النصوص من
الثالث. الفصل من ،١٩ الهامش انظر 15

الكتاب. عىل َحَكًما يكون أن العقل يستطيع إذن 16
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السليم، العقل يُمليه حسبما ذلك يفعلون ال ولكنهم َمنفعتهم، عىل يحرصون الناس جميع
وال حسابها يف امُلستقبل تأُخذ ال (التي النفس وانفعاالت اللَّذَّة شهوة دائًما تدفعهم بل
ال ثَمَّ ومن نافع، بأنه عليه ويحكمون يشء يف يرغبون عندما ِلَلذَّاتها) إالَّ حسابًا تعمل
تُلطِّف قوانني دون وبالتايل قوة، ودون آِمرة ُسلطة دون يبقى أن ُمجتمع أي يستطيع
ال اإلنسانية الطبيعة أنَّ إالَّ لها. ضابط ال التي االنفعاالت عىل وتُسيِطر اللَّذَّة شهوة من
استطاع «ما املرسحي:17 الكاتب سنيكا، يقول وكما ُمطَلق، َقْهر حالة يف تظلَّ أن تتحمل
كان فطاملا فيدوم.» الحكم يف االعتدال ا أمَّ طويلة، مدَّة الحكم يف الُعنف يُمارس أن أحد
إرادتهم مع تَعاُرًضا األشياء أشدَّ يفعلون فإنهم وحده، الخوف من بدافٍع يسلكون الناس
أنفسهم بإنقاذ إال ون يهتمُّ ال إنهم بل ورضورته، فائدته حيث من الفعل لون يتأمَّ وال
لطة السُّ وصاِحَب سيَِّدهم يُصيب بما يتلذَّذوا أال عليهم ويستحيل لأللم، تعرُّضهم وبعَدِم
له يتَمنَّوا أالَّ يستحيل كما عليهم، باِلٌغ َرضٌر ذلك يف كان لو حتى وخسارة، رشٍّ من عليهم
ألمثالهم خضوعهم الناس يؤلم ما أشدَّ أنَّ والواقع يستطيعون. عندما يرتكبوه وأالَّ َّ الرشَّ
حصولهم بعد ُحريَّتهم الناس َسْلِب من أقىس هناك فليس وأخريًا، عليهم. هؤالء وسيطرة
من تنبثُِق سلطة يُقيم أن — ذلك أمكنه إن — مجتمع كل عىل أوًال يِجب ثَمَّ ومن عليها،
أمثالهم، ال أنفسهم يُطيعوا بأن ُملَزمني الجميع يكون أن شأنه من نحٍو عىل الجماعة
يكون أن فيَِجب واحد، فرٍد يِد يف أو قالئل أفراٍد أيدي يف لطة السُّ مقاليد ُوِضعت إذا ا أمَّ
بقْدِر يُحاول أن يَِجب األقل عىل أو اإلنسانية، الطبيعة من أسمى يشء الفرد هذا لدى
يكون بحيث دولة كلِّ يف القوانني تُوَضع أن يِجب ثانيًا، بذلك. ة العامَّ يُقِنع أن طاقته
أكثر خاص، بوجٍه فيه يرَغُب ، ُمعنيَّ خرٍي تحقيق يف األمل هو الناس ضبط عىل الباعث
الطاعة كانت ا َلمَّ وأخريًا بالغ. بحماس بواجبه فرٍد كلُّ يقوم وبذلك بهم، يُحيط خوٍف من
ال الطاعة هذه أنَّ نرى فإنا وحَدها، اآلِمر الرئيس لُسلطة بالخضوع األوامر تنفيذ هي

يف ُقرطبة يف ُولد املشهور. الروائي الفيلسوف هو Sénèque le Tragique املرسحي الكاتب سنيكا 17

Sénèque le Rhéteur الخطيب سنيكا ابن والستني، الخامسة السنة يف وتُويفِّ امليالدية الثانية السنة
امليالدية) والثالثني الخامسة السنة يف وتُويفِّ امليالد قبل والخمسني الخامسة السنة يف قرطبة يف (املولود
لوسيليوس إىل رسائل أعماله وأهمُّ رشايينه. بقطع وأمره عليه غِضَب نريون ولكن Néron نريون وُمعلِّم
،Agamemnon أجاممنون ،Les Troyennes الطرواديات ،Médée (ميديا املرسحيات وبعض Lucilius

املرسحي. الكاتب سنيكا غري الفيلسوف سنيكا أنَّ امُلؤرِّخني بعض ويظنُّ ،(Phêdre فيدر
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القوانني فيه وتُوَضع أفراده، جميع إىل ُمنتميًة فيه لطة السُّ تكون ُمجتمع يف لها َمكان
الشعب يظلُّ نَقص، أم القوانني عدد أزاد سواء املجتمع، هذا ِمثل ففي الجميع، برضاء
ُكلَّ يختِلف األمر ولكن اآلخرين. لسلطة بخضوعه ال الخاص،18 برضائه يفعل ألنه حرٍّا
بدافع السلطة أوامر الجميع ذ يُنفِّ فعندئٍذ ُمطلقة، ُسلطة واحد لفرٍد تكون عندما االختالف
أن عىل البداية منذ ُدرِّبوا قد الناس يكن لم فما ذلك، وعىل واحد؛ فرد لُسلطة الخضوع
أن الحاجة َدَعِت إذا عليه يصُعب فسوف يأمر، الذي القائد بكلمة ُمعلَّقة مصائرهم تكون

قبل. من عليها حصل ُحريَّة الشعب يَسلُب وأن جديدة، قوانني يضع
خروجهم فعند للعربانيني، السيايس التنظيم إىل لنَُعد ة، العامَّ االعتبارات هذه بعد
قوانني وضع إمكانهم يف كان لذلك دولة؛ أية بقانون ُملتِزمني يَكونوا لم مرص من
يختارونه، الذي املكان يف دولتهم وتأسيس جديد ترشيٍع وضع أي يُريدون، كما جديدة
الترشيع قواعد لوْضع استعداٍد عىل يكونوا لم أنهم عىل األرايض. من يشاءون ما واحتالل
وكان الجميع، عىل يغِلُب الجهل طابع كان فقد جماعي؛ بطريٍق السلطة ومُلمارسة بحكمة،
واحٍد فرٍد يِد يف لطة السُّ تظلَّ أن الرضوري من كان لذلك نفوَسهم؛ شوََّه قد استعبادهم
ذلك. بعد وتفسريها القوانني سنِّ عىل بالقوة إجبارهم وعىل الجميع يُسريِّ أن عىل قادٍر
به يتميَّز كان بما السلطة هذه عىل املحافظة يف يستمرَّ أن بسهولٍة موىس استطاع ولقد
(انظر: عديدة بشواهد لهم وأثبتَُه بذلك الشعب أقنع وقد إلهية، فضيلٍة من اآلخرين عىل
لطة بالسُّ وفَرَضها الترشيع قواعد وضع فقد وإذن 19.(٩ :١٩ األخرية؛ اآلية :١٤ الخروج،
ال بواِجِبه الشعب يقوم أن عىل عظيًما حرًصا حرص ولكنه له، ُمميِّزة كانت التي اإللهية
للشعب الطبيعي العصيان أوًال لسبَبنَي: ذلك إىل اضطر وقد خاطر. ِطيِب عن بل رهبٍة عن
يتطلَّبُه وما الحرب خطر ثانيًا وحَدها)، القوة لسيطرة يخضع أن ل يتحمَّ يكن لم (الذي
أن فرٍد كلُّ يُحاول حتى والعقاب، بالتهديد ال اقتناٍع عن للحرب الجند خروج من النرص

الذي األسايس الغَرض وهو ديمقراطية دولة وتأسيس العقول تحرير ة مهمَّ له التفسري أنَّ هنا نلحظ 18
رسالته. من سبينوزا إليه يرمي

الشعب فخاف باملرصيني الربُّ صنََعها التي العظيمة القوة إرسائيل «وشاهد :(٣١ :١٤ (الخروج، 19

عبده.» وبموىس به وآمنوا الربَّ
ُمخاطبتي الشعب يسَمع لكي الفحام ُظلمة يف إليك آٍت ذا هاأنا ملوىس الرب «قال :(٩ :١٩ (الخروج،

الشعب.» كالم الربِّ إىل موىس فأنهى الدهر، إىل أيًضا بك ويُؤمنوا لك
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موىس أدخل السبب، لهذا فحسب؛ العذاب من يهرب أن ال نفسه، وبعظمة بشجاعته يتميز
بإخالص بواجبه الشعب يقوم حتى إلهيٍّ أمٍر عىل وبناءً اإللهية بُسلطِتِه الدولة يف الدين
باسم كثرية وُعوًدا وأعطاهم باملنافع العربانيني ربط فقد أخرى، ناحيٍة ومن رهبة. عن ال
دراسة يف َرشع إذا به الجميع يُسلِّم ما وهذا يَِجب، ا ِممَّ أكثر صاِرمة قوانني يضع ولم هللا،

ما. ُمتََّهٍم إلدانة املطلوبة األدلَّة إىل نظر وإذا التاريخ، هذا
بمحِض فعٍل بأيِّ — العبودية اعتادوا الذين — الشعب أفراد يقوم أن رَفَض وأخريًا،
بكلمة ُمقيًَّدا نفسه، يَحُكم أن يستطيع يكن لم الذي الشعب، هذا يظلَّ حتى إرادتهم،
بالقانون؛ يلتزم أن دون شيئًا يفعل أن يستطيع الشعب يكن لم إذ اآلِمر؛ الرئيس
شيئًا يفعل أن له مسموًحا يكن فلم وحده. الرئيس عن الصادرة األوامر ذ يُنفِّ أن وهو
ولم والحصد، والبَذْر للفالحة ُمعيَّنًا دينيٍّا طقًسا يُراعي أن عليه وكان رغبته، بمحِض
يفعل أو ويلهو ولِحيتِِه رأسه بَشعر ويُعنى ويلبَس طعامه يتناَوَل أن باستطاعته يكن
هذا يكن ولم القوانني.20 تفِرُضها وألوامر إجبارية دينية لشعائر باالمتثال إالَّ يشءٍ أيَّ
ما عالمًة الَعيننَي وبني األيدي ويف املنازل عتَبات عىل يَضعوا أن عليهم كان بل كافيًا، كله
بمحض شيئًا الناس يفعل أالَّ الدينية: الشعائر غاية كانت إذن هذه بالطاعة.21 تُذكِّرهم
جميع ويف أفعالهم جميع يف بأنهم يَعِرتفوا وأن دائًما، اآلخرين ألوامر تنفيذًا بل إرادتهم
ويتَِّضح اآلخرين.22 وضع من لقاعدٍة كليًَّة خاِضعني بل ُمطلًقا، أحراًرا ليسوا أفكارهم
وأن الروحية، السعادة إىل ل تُوصِّ ال ينية الدِّ الطقوس أنَّ الشمس وضوح كله هذا من
وبالتايل وحَدها، العربانيني بدولة تتعلَّق كلها، موىس ورشيعة بل القديم، العهد طقوس
امَلسيحي، الدين بطقوس يتعلق فيما أما املادية.23 الراحة وسائل بعض تحقيق إىل تهُدف

امَلَلكي أي التيوقراطي النظام دعامة هو الفضائل يف أو الشعائر يف الخارجي املظهري الجاِنب 20

التَّسلُّطي.
الجبهة عىل اليهود يضعها التي النقوش هي Philacteria اليونانية) (من Plyactéres العالمات هذه 21

حدود يتعدَّون بمن تَحلُّ التي للعنة وتَجنُّبًا الفريسيني عند خاصًة الطاعة، عىل دليًال واليَِد الذِّراع عىل أو
.(٣٧–١٤١ ،١٥ العدد، ،١٨ :١١ ،٨ :٦ التثنية، ،٢٦ ،٩ :١٣ (الخروج، الرشيعة

االنحراف. سبَب ت التَّزمُّ 22
ويصُدق الجماعة، عىل املحافظة وهو واحد بهدٍف كانت العربانيني عند الشعائر إقامة أنَّ سبينوزا يرى 23
سبينوزا) إليه ينتِسب الذي الدين (وهو الشاملة يانة الدِّ أما وطنية. ديانة أيَِّة يف الشعائر كلِّ يف ذلك
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جميع فيه يشرتك ما وكل العلنية، والصلوات واألعياد الربِّ ُقربان وتناُول العماد ِمثل
رأيي يف يثبُت لم أمٌر (فهذا الحواريُّون أم وَضَعها الذي هو املسيح أكان سواء املسيحيني،
ل تُوصِّ أموًرا وليَسْت الشاملة، للكنيسة خارجية آياٍت بمثابة فهي بعد)؛ قاطع نحٍو عىل
الطقوس، هذه فإنَّ السبب، ولهذا ُمقدَّس؛ طابع أي ذاتها يف لها أو الرُّوحية السعادة إىل
وبالتايل كله، امُلجتمع لصالح ُوِضعت قد فإنها سياسية ملصلحة ُوِضعت قد تكن لم وإن
يُحرَّم دولٍة يف يعيش من إنَّ بل ُمطلًقا، الطقوس بهذه يرتِبط ال وحَده يعيش من فإنَّ
يعيش أن ذلك مع ويستطيع الطقوس، هذه إقامة عن يَمتِنع أن عليه املسيحي الدين فيها
املسيحية الديانة تُحرَّم حيث اليابان، يف املوقف لهذا ِمثاًال ونِجد الرُّوح.24 بسعادة ُمتمتًِّعا
الرشقية الهند رشكة من بأمٍر ُملَزمون البالد هذه يَسكنون الذين الهولنديني ألنَّ وذلك
أخرى، بُسلطٍة ذلك إثباَت اآلَن أستطيع أني أظنُّ وال علنية.25 عبادة ُكلِّ عن باالمتناع
بشواهد إثباتها يُمكن وقد الجديد، العهد من بمبادئ استنباطه عب الصَّ من ليس أنه ومع
ُمشكلة ُمعالجة إىل أُسارع أن أودُّ ألني جانبًا؛ املسألة هذه تْرك أفضل فإني واضحة،
الفصل هذا يف ُمعالَجتَها اعتَزمُت التي األخرى النُّقطة إىل وأنتَِقل إذن وسأستمرُّ أخرى.
امُلقدَّسة الُكتُب يف الواردة التاريخية بالرِّوايات التصديق يكون الناس من نَوٍع أليِّ وهي:
أن علينا يَِجب الطبيعي بالنور باالستعانة البحث بهذا نقوم ولكي سبَب؟ وأليِّ رضوريٍّا،

اآلتي: النَّحو عىل نَسري
معروف غري بيشءٍ تتعلَّق عقيدة يرُفضوا أن أو يَعتنقوا أن الناس من طلبْنا إذا
التجربة عىل اإلقناع يف نعتمد وأن عليها، ُمتَّفٍق ُمعيَّنة نقاٍط من نبدأ أن علينا يتحتَّم بذاته
يف وجودها من هم بحواسِّ الناس ق يتحقَّ التي الوقائع عىل نعتِمد أن أي العقل، عىل أو

هذه ولكن الشامل، للدِّين خارجية رموز وكأنَّها الشعائر بعض تُقام قد الشعائر. لهذه تحتاج فال
فال الشامل الدين ا أمَّ كنيسة، إىل الشعائر وتحتاج الخيال. ِنطاق تعدَّى ملن رضوريًة ليَسْت الرموز

دينية. سة ُمؤسَّ أليَِّة يحتاج
عرش). الحادي الفصل (انظر الحواريني وضع من الشعائر هذه أن سبينوزا يرى 24

مجال كان حيث وسومطرة، جاوة ِمثل الرشقية، الهند ُجُزر يقِصد وأنه أخطأ، سبينوزا أنَّ األرجح 25
ولم فيها، نشاط لهم يكن لم الهولنديِّني أنَّ تاريخيٍّا املعروف فمن اليابان ا أمَّ الرشكة، هذه نشاط

زكريا). فؤاد (د. عرش التاسع القرن يف إالَّ مرة ألول باألوروبيِّني يختلطوا
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التجربة استطاعة يف يكن لم ما ولكن، بذاتها. املعروفة العقل بديهيات عىل أو الطبيعة،
الذهن، يف تُؤثِّر لن املرء، إقناع استطاعتها مع فإنَّها وُمتميِّزة، واضحة معرفًة تُعِطيَنا أن
التي للحقيقة السليم بالرتتيب االستنباط يفعل كما عليه، تُخيِّم التي الغيوم د تُبدِّ ولن
الذهن ُسلطة عىل تقوم التي تلك أي وحدها، العقل بديهيات عىل باالعتماد إثباتها، نُريد
الحواس. تحت ُمطلًقا يَقُع ال ُروحي بموضوٍع ُمتعلًِّقا األمر يكون حني سيما ال وحَده،
العقل أفكار عىل باعتماٍد حقيقٍة إلثباِت الرضوري، من يكون األحيان أغلب ففي ذلك ومع
الشديد الحرص عن فضًال هذا ية، الِحسِّ امُلدَركات من طويلة سلسلٍة عىل الحصول وحده،
يف تُوَجد ال ِصفات وكلُّها النفس، عىل السيطرة عىل الفائقة والُقدرة الناِفذة والبصرية
ية الِحسِّ ُمدركاتهم استنباط عىل بالتجربة التعلُّم لون يُفضِّ تراهم ِثمَّ ومن نادًرا. إالَّ الناس
بأكملها ًة أُمَّ نُعلِّم أن أرْدنا فلو وإذن، ببعض. بعضها ربط ثُمَّ البديهيَّات ِمن قليٍل عدٍد مع
بكلِّ يَفهمونها الناس جميع نجعل وأن ما، عقيدًة — كله البرشي الجنس نَُقل لم إن —
أسبابها نجعل وأن التجربة، إىل بااللِتجاء نُثِبتَها أن علينا لزاًما نَِجد فإنَّنا تفصيالتها،
األعظم الُجزء ن تُكوِّ التي ة العامَّ َفهم مُلستوى ٍة ِبدقَّ ُمالئمة تعليمها امُلراد األشياء وتعريفات
الالزمة التعريفات إعطاء وعن لألسباب امَلنِطقي التَّسلُسل عن فنتخىلَّ البرشي، الجنس من
يف للراِسخني نكتُب لُكنَّا ذلك نفعل لم ولو ُممكن. نحٍو أفضل عىل بينها الرَّبط ألحكام
كان ا فَلمَّ وإذن الناس، من ِنسبيٍّا ضئيل عدٌد إالَّ فهَمنا يستطيع لن إنَّه أي وحَدهم، الِعلم
امُلحتَّم من كان فقد كله، البرشي الجنس ثم كاملة، ٌة أُمَّ منه تُفيد لكي أوًال أوحى قد الكتاب
نجعل ولكي وحدها. بالتجربة فيه اإلثبات يكون وأن ة، العامَّ أفهام مع ُمحتواه يتالءم أن
إلًها، هناك أنَّ أساًسا ن تتضمَّ النظرية الكتاب تعاليم إنَّ نقول: وضوًحا، أكثر النقطة هذه
رعاية، أعظم البرش يرعى وهو ُعليا، بحكمٍة ويحفظه ه يُسريِّ يشء، ُكلَّ صنََع موجوًدا أي
بمختِلف سواهم من ويُعاِقب واألمانة التقوى حياَة يَحيَون من منهم يَرعى أنه أعني
أي وحَدها، بالتجربة التعاليم هذه الكتاب ويُثِبُت األخيار. عن ويَفِصلهم العذاب ألوان
يُكيِّف بل األمور، لهذه تعريفات مطلًقا يُعطي ال وهو يرويها. التي القصص طريق عن
أيََّة تُعطي أن تستطيع ال التجربة أنَّ ومع العامة. َفهم مستوى عىل كلها وِعَلله أفكاره
األشياء جميع يحَفظ وكيف هللا يكونه بما تُنبِّئنا أن أو األمور، بهذه واضحة معرفٍة
يكفي بقدٍر تُنريَهم وأن الناس تُعلِّم أن ذلك مع تستطيع فإنَّها الناس، ويرعى ويُدبِّرها
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الكفاية، فيه بما بذلك، بيَّنُت قد أنِّي وأعتِقد والخشوع.26 الطاعة عىل نفوسهم تطبع لكي
ذلك؛ أسباب وما لهم رضوريٍّا امُلقدَّسة الُكتُب بقصص اإليمان يكون الذين الناس نوع
إىل رضوريٌّ بحقيقتها واإليمان القصص هذه معرفة أن اآلن بيَّنتُه ا ِممَّ تماًما يتَِّضح إذ
ناحيٍة ومن وتَميُّز. بوضوٍح األشياء إدراك عىل أذهانهم تقوى ال الذين للعامة حدٍّ أقىص
يُعدَّ أن يُمكن إلهية، بعناية أو إلٍه بوجود يعتِقد ال كونه إىل نظًرا يُنِكرها، من فإنَّ أخرى،
ما وبكلِّ إله، بوجود الفطري، النور طريق عن يؤمن، ذلك ومع يَجهلها من ا أمَّ كافًرا،
عىل يحُصل فإنه الحياة، يف الصحيحة السلوك قاعدة أخرى جهٍة من ويُطبِّق عليه، يَرتتَّب
إذ العامي؛ عليه يحُصل ا ِممَّ أكثََر عىل بالفعل منها يحُصل بل الكاملة، الرُّوحية السعادة
يَرتتَّب وأخريًا، ومتميزة. واضحة معرفة أيًضا لَديه بل فحْسب، صحيحة أفكار لَديه ليست

والخيال، الِحسِّ عىل العتمادها حقيقية معرفًة تُعطي أن بُمفردها تستطيع ال التي التجربة تستطيع 26

فلسفية، ليست ولكنها ورضورية نافعة إذن فهي والطاعة، اإلخالص عىل وتَُحثَّها النفوس تُحرِّك أن
Beatitude؟ النعيم التجربة هذه تعطي هل ولكن

الطاعة اقرتَنَِت فإذا بعُد. يتحرَّر لم عبًدا يظلُّ فإنَُّه ُمطيع كطفٍل أو كالعبد اإلنسان يُطيع طاملا
نخشاه أن دون واإلحسان للعدل نموذج ألنه به نُعَجب شخٍص تجاه اإلخالص كان وإذا باإلخالص،
إخالصه يف يَظَهر هلل ُحبَّه فإن بالذهن هللا يعرف ال فمن ُممكنًا، التحرُّر يُصبح الجزاء، منه ننتِظر أو
اتِّحاد أن يرى الذي Fénelon فنلون عند للرضا ُمخالف Quiétisme الرضا هذا ولكن وِرضاه. وسكينته
وباتحاده الحكيم بتحرُّر سبينوزا يُريده ما عكس عىل اإلنسان بوحدة التَّضحية يتطلَّب باهلل اإلنسان
L. Brunschvicg: Spinoza et ses) بََدِنه. خلود عن لَديه التي باملعرفة العقيل بالحبِّ هللا مع

(.contemporains (Ethique V., prop. 30)
يُحبَّ وأن يتحرَّر أن — األول النوع من املعرفة يتعدَّى أن دون — يستطيع الفيلسوف غري فامُلخِلص
يحُصل النَّحِو هذا وعىل باهلل. اتَّحاده ببَدِنه يُقاوم أالَّ برشط يشءٍ عىل يحُصل أن دون يَتخيَّله الذي هللا
عكس عىل النعيم، أو السالم فىل السُّ طبيعتنا تعطي ال الُعليا طبيعتنا أنَّ يرى فإنه فنلون أما السالم. عىل
وباستبعاد الخيال بحدود الرُّوح بالتزام إما اإلنسان وحدة ق تتحقَّ أن قبَل نعيٍم أيَّ يرى ال الذي سبينوزا
قد سبينوزا كان فإذا «األخالق». يف سبينوزا يرُسمه الذي بالطريق وإما الجسد، وبتطهري انفعاٍل كلِّ
ألنَّ نتخيَّله؛ الذي هلل صوفيٍّا أو حسيٍّا حبٍّا ليس لَديه الُحبَّ ألنَّ تماًما عنه يَختِلف فإنه فنلون عَرف
واإلحسان. العدل ُممارسة يف تظهران لَديه والطاعة فاإلخالص التصوُُّف؛ يُحبُّ وال صوفيٍّا ليس سبينوزا

يَدُروا. أن ُدون هللا مع بالسكينة ينعمون الذين هم ا حقٍّ وامَلسيحيُّون
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الفطري، بالنور شيئًا يعلم وال هذه الكتاب قصص يَجَهُل من أن قبُل من بَيَّنتُه ما عىل
وأصبح إنسانيتُه ُسِلبَت كائٌن األقلِّ عىل فهو عاصيًا، أي كافًرا، يكن لم إن شخص هو
الرضورة عن هنا بحديثنا أننا فلنذُكر ذلك ومع هللا. من ِهبٍة أيََّة يَملك ال بالبهائم أشبََه
الكاملة املعرفة تكون أن نقصد ال الكتاب قصص معرفة ة العامَّ عىل تُحتِّم التي القصوى
التي القصص وهي أهمية، أكثرها معرفة فقط تكفي إذ القصصرضورية؛ هذه بجميع
من إليها نا أَرشْ التي العقيدة باألخَريات، االستعانة ودون كاٍف، بوضوٍح بنفسها تَعِرض
لو أنه والواقع اإلنسانية. النفوس عىل به تُؤثِّر أن تستطيع ما القوة من لها ويكون قبل،
ننتهي أن نستطيع ال وكنَّا — العقيدة هذه إلثبات رضورية الكتاب قصص جميع كانت
العقيدة هذه عىل الُربهان لكان — كلها القصص هذه ل تأمُّ بعد إالَّ تؤيده نتيجة إىل
جمعاء. اإلنسانية َفهم عىل ويَعلو وُقواه الجمهور فهم يتجاَوز بها النهائي والتصديق
وامُلالبسات الرِّوايات من الكبري العدد هذا مثل واحٍد وقٍت يف يَعَي أن يستطيع الذي فمن
عىل إنَّني، امُلتنوِّعة؟ دة امُلتعدِّ القصص هذه من اسِتخالصها يِجب التي العقيدة وتفصيالت
كانوا الحايل بوضعه الكتاب لنا تركوا الذين أولئك بأنَّ نفيس أُقِنع أن أستطيع ال األقل،
أقلُّ أنَّني كما العرض، يف الطريقة هذه بِمثل القيام من تُمكِّنهم ِذهنية بُقدراٍت يَتمتَّعون
َوَقعت التي امُلناَزعات معرفة بعد إالَّ الكتاب عقيدة َفهم يُمكن ال إنه القائل بالزَّعم اقتناًعا
وإرسائيل29 يهوذا بني األهلية أبشالوم،28والحرب إىل أحيتوفل ونصائح إسحاق27 آل بني

كانت ه أُمَّ ألنَّ مريم) ابن امَلسيح (مثل طبيعية غري والدًة ُولِد وسارة. إبراهيم ابن Isaac إسحاق 27
،١٧ :١٧ (التكوين، هللا») «فليبتسم إسحاق لفظ (يعني إلبراهيم هللا وعده الذي الطفل إذن فهو عاقًرا،
وبعد الوحيد، وَلِده إسحاق ابنه ذبح إبراهيم من هللا طَلب إذ املأساة، له حدثَْت شبَّ أنَّ وبعد (٦ :٢١
(٢٤ (التكوين، رفقة إسحاق ج تَزوَّ ثم ،(٢٢ (التكوين، بالكبش هللا فداه اإللهي األمر تنفيذ إبراهيم َقبول
نشأ وهنا ليعقوب، الكبري االبن حقَّ أعطى إسحاق ولكن ويعقوب، Esau عيسو توءمني منها وأنجب

نسليهما. وبني األخوين بني اع الرصِّ
بالعمل ونََصَحه أبيه ِضدَّ ثَورتِِه يف أبشالوم إىل وانضمَّ داود خان الذي هو Achitophel أحيتوفل 28
نصائح ولكن (١ :١٧ الثاني، (صموئيل داود وبُمتابعة (٢١ :١٦ الثاني، (صموئيل وعزيمة بقوَّة
املذكور الوحيد االنتحار حادث وهو يأًسا، أحيتوفل فانتََحر قت تحقَّ التي هي امُلعارضة Hushai حوشاي

.(٤٢–٤٦ ،١٤ الثاني، املكابيني ،١٧ :١٧ الثاني، (صموئيل القديم العهد يف
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لم ملوىس املعارصين اليهود أوائل بأنَّ نفيس أُقنع أن أستطيع ال كما األخبار، من ذلك وغري
الكتاب عقيدة عىل بُرهانًا لَديهم املعروفة القصص من يَستخِلصوا أن عىل قادرين يكونوا
فسنِقف حال، أية وعىل ذلك. عىل بها قادرين عزرا30 ُمعارصو كان التي نفسها بالسهولة

مملكة وتبدأ (يهوذا). الجنوب ومملكة (إرسائيل) الشمال مملكة بني املشهورة األهلية الحرب هي 29

الذي ُسليمان ابنه تَاله ثُمَّ الجنوب أسباط بني الوحدة ق يُحقِّ الذي ١٠١٥ حوايل داود بملك يهوذا
امتالكها من بالرغم األسباط باقي عن يهوذا فانعزلت ،(٩٣٥ سنة (حوايل عرصه يف الِفتَن وقَعت
داود نَْسل من ملًكا عرشون ٥٨٦ سنة إىل ٩٣٥ سنة من اململكة عىل ويتواىل امُلقدَّسة. وللمدينة للتَّابوت
أن استطاعت فإنها الشمال من السامرة ملك لهجوم اململكة تعرُّض ومع Athalie عتاليا ُحكم باستثناء
نبوخذ امللك أتى حتى إلحداهما تابعة كانت ولكنها والعراقية، املرصية القوى مع ُمتعادلة بقوى تحتِفظ
الشعب. صفوَة وأَرسَ واملعبد الحائط وهَدم أورشليم عىل واستوىل بابل ملك Nabuchodonosor نرص
حبحقوق ,Sophonie صفنيا ،Michée ميخا ،Isaïe أشعيا وهم: األنبياء بعض اململكة يف ظهر وقد

.Ezéchiel حزقيال ,Jérémie إرميا ,Nahum نحوم ,Habacuc
س أسَّ ٨٨٠ سنة ويف Tirsa ترزا أوًال عاصمتها كانت االستقرار. بعدم فتتميز إرسائيل مملكة أما
يحُدث األحيان بعض ويف الزمان، من قرنني سورية تُهدِّدها كانت .Samarie السامرة   Omri عمري
سياسة أقام الذي Achab أحآب اململكة، مؤسس عمري ملوكها: وأهم يهوذا. ِضدَّ اململكتنَي بني تحالف
Jéhu ويهو ،Josaphat يوشافاط ابن   Joram يورام إىل Athalie عتاليا ابنته َزوج يهوذا، مع السالم
Jéroboam II الثاني يروبعام دمشق ِضدَّ مُلساعدته آلشور تابًعا أصبح ولكنه جديدة عائلة س ُمؤسِّ
القرن من الثاني النصف من وابتداءً عاًما. أربعني ة مدَّ يهوذا باستثناء سليمان مملكة بناء أعاد الذي
أحآب ضدَّ دمشق ملك Razan رازان مع إرسائيل اتَّحَدت أن بعد خاصًة اآلشوري الخطر ظهر الثامن
عاموس ،Elisée أليشاع ،Elie إيليا رأسهم وعىل األنبياء بعض إرسائيل مملكة يف ظهر وقد يهوذا ملك

.Osée هوشع ،Amos
(عزرا: اليهود شئون إليه ُفوِّضت الفارسية الحكومة من وموظف هارون نسل من Esdras عزرا 30

ِسفري كاِتُب َرواها التي وهي اليهود تاريخ عن ُمذكِّرات كتََب وقد ُمؤِمن، دقيق كاتب وهو (١٢ ،٧
وطنه، بني إىل اإليمان إلعادة املذكرات هذه كتََب وقد التعديالت، بعض عليها أدخل أن بعد األيام أخبار
رشيعة لفرض امُلطَلقة لطة السُّ وأعطى الناس من آالٍف مع أورشليم إىل رحل ٣٩٨ سنة يف أنَُّه وذلك
قراءة األول قانوننَي: رشع وقد يهوذا، إقليم د يتوحَّ حتى (٢٥-٢٦ :٧ (عزرا، للدولة كقانون موىس
يف ا ُمهمٍّ َدوًرا أخذ أنه ويَُظنُّ .(٩ (عزرا، امُلختَلط بالزَّواج السماح والثاني (١–١٢ :٨ (نحميا، الرشيعة
يستعمل ال نحميا (ألنَّ حزقيال ِسفر عىل االعتماد ويف اليهودي اث الرتُّ جمع ويف الخمسة األسفار صياغة
عزرا جهود أنَّ ويُظنُّ نحميا. ويذُكر الجامعة ِسفر يَذُكره فال عنه، يقينيٍّا شيئًا نعرف وال التثنية) إالَّ
إنه َليُقال حتى الفريسيني عند إالَّ ِعزرا أهمية تظهر ولم بالفَشل. انتهت قد السامريني اليهود لتوحيد
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التي القصص يعِرفوا أن إالَّ إذن، العامة عىل ليس طويلة. وقفة النقطة هذه عند بعد فيما
العامة فإنَّ ذلك، ومع والخشوع. الطاعة عىل وتحثُّ أقىصحدٍّ إىل النفوس تُحرِّك أن يُمكن
بالروايات يُعجبون أنهم خاصًة أنفسهم، تلقاء من األمور هذه عىل الُحكم يستطيعون ال
تُعلِّمها التي نفسها بالعقيدة إعجابهم من أكثر لألحداث، عة امُلتوقَّ غري العجيبة والنهايات
إىل أو ُقُسس إىل القصص، هذه إىل باإلضافة حاجة، يف العامة كان لذلك القصص؛ هذه
عن فلنُكفَّ ذلك ومع الذهني. تكوينهم َضعف مع تتناَسُب تعاليم يُعطونهم الكنيسة كهنة
بالروايات التصديق أنَّ وهي إثباتها، أَرْدنا التي بالنتيجة ولنلتِزْم موضوعنا عن االبتعاد
بنفسه يُعطي وال اإللهي، بالقانون له ِصلة ال — األمر آِخر يف الرِّوايات هذه كانت أيٍّا —
فإن وأخريًا، عقيدة. إقامة عىل يُساعد ما بقْدر إالَّ فيه فائدة وال للناس، الروحية السعادة
ِقيمًة أعظم تكون الكتاب فروايات الناحية، هذه من اآلخر البعض ل تُفضِّ الرِّوايات بعض
يف تُفيد ما بمقدار اآلخر، البعض من قيمًة أعظم بعُضها ويكون الدُّنيوي، التاريخ من
نهتمَّ أن دون قناها صدَّ ثُمَّ امُلقدَّس الكتاب روايات قرأنا فإذا وإذن، ناِفعة. أفكاٍر نرش
نُقوِّم أن ودون الروايات، هذه بوساطة بها يُبرشِّ أن عاتقه عىل الكتاب أَخذَ التي بالعقيدة
أخباًرا نقرأ كأنَّنا تقدير أقلِّ عىل أو الدرامي، الشعر أو القرآن31 نقرأ فكأنَّنا — حياتنا
أن يُمكننا ذلك، من العكس وعىل بها. يقرءوا أن ة العامَّ اعتاد التي نفسها بالرُّوح عادية
نافعة، أفكار ذلك مع لَدينا كانت فإذا قبل؛ من ذكرنا كما تماًما، الروايات هذه نتجاهل
الرُّوحية السعادة عىل نحصل بالفعل فإنَّنا للسلوك،32 سليمة قاعدًة حياتنا يف نُطبِّق وكنَّا
إذ االختالف؛ كلَّ ُمخالفة نظرة لهم اليهود ولكن املسيح. ُروح ا حقٍّ فينا وتَحلُّ امُلطَلقة،
اإلطالق عىل تُؤدِّي ال الحياة يف للسلوك سليمة قاعدة وتطبيق الصحيحة األفكار أنَّ يََرون
ننُظر أن دون وحده، الفطري بالنُّور إدراكها يف نَستعني ُدمنا ما الرُّوحية السعادة إىل

بعض أمىل إنه ويُقال البابيل، األْرس بعد الدينية الحياة نظَّم الذي الكبري اليهودي املجمع رأس عىل كان
املسيح ظهور وقت معروفة كانت التي الشفاهية األحكام من كثري إليه يُعزى كما املقدسة، األسفار

نفسها. املكتوبة الرشيعة عىل األحيان بعض يف تتقدَّم كانت والتي
العامة لنظريته تبًعا نفسه الدرامي الشعر ُمستوى مْحض دنيوي كتاب القرآن أنَّ هنا سبينوزا يعترب 31

اإلسالمي). والرتاث سبينوزا عن َمتَنا ُمقدِّ (انظر امُلقدَّسة الكتب يف
يف للسلوك السليمة القواعد وُمراعاة النافعة باألفكار (Lettre, XLII) النعيم عىل الحصول يتمُّ 32

الحياة.
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بجرأٍة ذلك ميمون ابن أيَّد وقد النبوَّة، طريق عن موىس إىل أُوِحيَت تعاليم أنها عىل إليها
السبع34⋆ الوصايا يَقبَل «من :(١١ القانون امللوك،33 كتاب من ٨ (الفصل الفقرة هذه يف
رشيطة األخرى، الحياة ويَِرث األمم يف األتقياء بني من يكون جوارحه بجميع بها ويعمل
طريق عن لنا وأوحى الرشيعة يف وضعها هللا ألنَّ بها وَعِمل الوصايا هذه َقِبَل قد يكون أن
العقل يُمليها كما بها عِمل لو ولكنه نوح، أبناء قبل من الوصايا هذه أعطى أنه موىس
ما هذا األمم.» ُعلماء بني من أو األتقياء بني من يكون وال املواطن، حقُّ بينَنا له فليس
«مجد أو ألوهيم» «كيبود كتابه يف طوب35 شيم بن موىس ويُضيف ميمون، ابن قاله
يُعيل وكان األخالق أنواع أرفع كتب أنه يعتقد كان (الذي أرسطو ِعلم إن قائًال: هللا»
كتاب يف نفسه هو عرضها التي ة، الحقَّ األخالق وصايا بكلِّ عداه) ما كل فوق مكانته
يتلقَّ لم ألنه الخالص إىل الوصول يف ينَفْعه لم جواِرِحه؛ بكلِّ بها عمل والتي «األخالق»،
هذه ولكن العقل. بإمالء لديه تكوَّنَت بل النبوَّة طريق عن وحيًا بوصفها العقيدة هذه
أعتقد ما وهو الكتاب، ُسلطة أو العقل يف لها أساس ال كاِذبة أخطاء الحقيقة يف األقوال
كاٍف الرأي هذا اختيار فُمجرَّد وإذن عليه. يُواِفقني بإمعاٍن الفصل هذا قرأ من كلَّ أنَّ
ال الفطري النور بأن يُسلمون الذين أولئك يقوله ما أُفنِّد أن أعتِزم ال فإنَّني كذلك لتنفيذه،
الرأي هذا يعتقدون من أنَّ فالواقع بالخالص؛ يتعلَّق فيما الصواب عىل يَُدلَّنا أن يستطيع
كانوا وإذا سليم، عقٍل أيَّ لَديهم بأن يعرتفون ال ألنَّهم بالعقل؛ يُؤيِّدوه أن يستطيعون ال
أدنى يشء أو خيال، َمْحض الحقيقة يف فإنها العقل، من أسمى هبٌة لَديهم بأنَّ يتفاَخرون

Mishneh Torah بعنوان عربية رسالة (من ُمحرًَّفا ا نصٍّ ميمون بن ُموىس من سبينوزا يقتِبس 33

أحكام يُطبِّق من إنَّ ميمون ابن قال فربَّما املخطوطات، إىل بالنسبة ويُقنِّنها) الرشيعة أحكام فيها يُفرسِّ
األمم. يف العاِرفني بني من بل األتقياء بني من يكون ال العقل ُمطيع ألنه الرشيعة

قدًرا وأعطى األَُمم لجميع وحَدها تَصلُح وصايا سبع نوًحا أعطى هللا أنَّ اليهود يعتِقد ⋆ مالحظة: 34

وأعظم. أسمى سعادٍة عىل تحُصل حتى وحَدها العرباِنيِّني ة ألُمَّ األخرى الوصايا من عظيًما
الخامس القرن يف عاش إسباني يهودي فيلسوف Moïse، fils de Shem Tob طوب شيم بن ُموىس 35

اليهودي، الجدل ُكتُب دَرس كما التثليث، يف املسيِحيِّني جادل ،١٤٨٠ سنة وتُويفِّ قشتالة يف ُولِد عرش،
ألرسطو النَّفس لكتاب رشِحِه وعىل ُرشد البن االتصال رسالة وعىل التوراة أسفار عىل كثرية رشوح وله
بني التوفيق فيه يُحاول سبينوزا إليه يُشري الذي هو الرئيس وكتابه ميمون، البن الحائرين داللة وعىل

أرسطو. عند خاصًة اليونانية واألخالق التوراة أخالق
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بالقصص واإليمان الشعائر، وْضع يف بَُب السَّ

عنهم الحديث إىل بحاجٍة َلْسنا أنَّنا عىل الحياة. يف العادي أسلوبهم يدلُّ كما العقل، من
َفَمن وإذن أفعاله. من إالَّ يُعَرف ال املرء أنَّ هو أُضيفه أن أودُّ ما وكلُّ الرصاحة، من بمزيٍد
والحلم النِّية وُحسن والطِّيبة النفس وعدالة والسالم والفَرح كاإلحسان ثماًرا بوفرٍة يحِمل
إىل (رسالة بولس يقول كما الرشيعة، مع تتعاَرض ال أمور كلُّها النفس، وضبط والرباءة
الكتاب من أم وحَده العقل من األمور هذه تعلَّم قد أكان فسواء ٢٢)؛36 :٥ غالطية، أهايل
أكون وبذلك الروحية، السعادة يملك بذلك وهو بالفعل، إياها علََّمه الذي هللا فإنَّ وحده،

اإللهي. بالقانون يتعلَّق فيما ُمعاَلَجتها اعتزمُت التي النقاط فحص من انتهيت قد

واإليمان والصالح واللطف واألناة والسالم والفرح امَلحبَّة فهو الرُّوح ثََمر «أما :(٢٢ :٥ (غالطية، 36

ضدهم.» ناموس ليس هذه وأصحاب والعفاف والوداعة
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السادس الفصل

املُعجزات

الذي العمل تسمية الناس اعتاد إلهيٍّا، اإلنسان فهم حدود يتعدَّى الذي الِعلم ى يُسمَّ ِمثلما
تظهران وعنايته هللا ُقدرة أنَّ يَظنُّون فالعامة هللا، عمل أي إلهيٍّا، عمًال سبَبَه ة العامَّ يجهل
ُمناِقض للعادة، خارق يشء — يبدو ما عىل — الطبيعة يف حدث إذا ُممكنة ُصورة بأوضح
كْسٍب فرصة لهم بالنسبة الحادث هذا كان إذا وخاصًة يتصوروه، أن العامة اعتاد ِلما
نظام عىل الظاهر الخروج هو هللا وجود عىل بُرهان أوضح أن يعتقدون وهم مغنم، أو
من أو — الطبيعية بالِعَلل وامُلعجزات األشياء يُفرسِّ من نظِرهم يف يبدو لذلك الطبيعة؛
أسَقَط قد األقلِّ عىل أو هللا، ألغى قد كأنه يبدو — بوضوح معرفتها أجل من جهده يبذُل
تسري دامت ما الطبيعة يف يفعل ال هللا أن ة العامَّ يظنُّ أخرى، وبعبارة اإللهية. العناية
هللا؛ يفعل عندما الطبيعية وِعَللها الطبيعة فاعلية تبُطل وبالعكس امُلعتاد، نظامها عىل
هللا ُقدرة العدد: حيث من األخرى من كالٍّ ُمتميَِّزتنَي ُقدرتنَي يتخيَّلون فهم ذلك وعىل
هللا لتحكُّم ما نحٍو عىل تخضع ذلك مع األخرية هذه كانت وإن الطبيعية. األشياء وقدرة
أو القدرة بهذه املقصود أما اآلن). االعتقاد الناس أكثر يفضل (كما بوساطته مخلوقة أو
امُلعظَّم، امللك كُقدرة هللا ُقدرة يتخيَّلون أنهم سوى شيئًا يعرفون فال باهلل واملقصود تلك،
ُمعجزات للعادة الخارقة الطبيعة حوادث إذن ة العامَّ ي يُسمِّ غاشمة. كقوٍَّة الطبيعة وُقدرة
عما الحديث إالَّ يَودُّون وال لألشياء، الطبيعية الِعَلل يجهلوا أن لون يُفضِّ وهم هللا، أعمال أو
الخشوع بدافع إما وذلك اإلعجاب، أشدَّ به يُعَجبون ا عمَّ وبالتايل الجهل، تمام يَجهلونه
هناك ليس أنه إىل يَرِجع وهذا الطبيعة؛ علوم عىل يعكفون من عىل االحتجاج يف رغبًة وإما
إلغائنا بَقْدر إالَّ وإرادته، ُقدرته إىل يشءٍ كلِّ وإرجاع هللا عبادة إىل يدعو ما نظرهم يف



والسياسة الالهوت يف رسالة

ما أحقَّ هللا قدرة لهم تبدو وال الطبيعة. نظام عىل تعلو ألشياء رنا وتَصوُّ الطبيعية للِعَلل
أصل أن ويبدو هللا. يِد عىل مقهورة وكأنَّها الطبيعة ُقدرة روا تصوَّ إذا إالَّ باإلعجاب تكون
يُبيِّنوا أن وحاَولوا ُمعجزاتهم، اليهود هؤالء قصَّ فقد القدماء، اليهود إىل يرجع الرأي هذا
وذلك يعبدونه، الذي اإلله من بأمر وحَدهم مَلصلحِتهم ة ُمسريَّ كلَّها الطبيعة أنَّ أيًضا بذلك
كالشمس منظورة آلهًة يعبدون كانوا الذين اليهود، غري من لهم، امُلعارصين يُقِنعوا حتى
أي وتقلُّبها، اآللهة هذه َضعف لهم يُبيِّنوا وحتى إلخ، … والهواء واملاء واألرض والنور
اليوم حتى زالوا ما أنهم حدِّ إىل بذلك الناس ُرسَّ وقد منظور. غري إللٍه وخضوعها ها تَغريُّ
وأنهم اآلخرين، عىل لهم فضَّ قد هللا أنَّ اآلخرون يعتقد حتى بخيالهم ُمعجزات يصطنعون
ادِّعاءات أكثر فما ها. يُسريِّ زال وما جميًعا األشياء هللا خلق ألجِلها التي الغائية الِعلَّة هم
بني يخِلط عندما والطبيعة، هللا عن صحيحٍة فكرٍة كلِّ عن أبعَده وما اإلنساني، الجهل
هو اإلنسان أن م يتوهَّ أنَُّه درجة إىل محدودة الطبيعة ويتخيَّل البرش، وأوامر هللا أوامر
وامُلعِجزات. الطبيعة عن ة امُلشتقَّ وأحكامهم ة العامَّ أفكار عن حسبُنا فيها! الرئيس الجزء

اآلتية: النقاط سأُبنيِّ بالرتتيب، املسألة هذه يف أسري فلكي ذلك، ومع

يف وسأُبنيِّ يتغريَّ ال أزيل بنظاٍم تحتِفظ فالطبيعة الطبيعة، يُناِقض يشء يحُدث ال (١)
«معجزة». لفظ يعني أن ينبغي ماذا نفسه الوقت

أن نستطيع ال ثَمَّ ومن وجوده، أو هللا ماهية بامُلعجزات نعرف أن نستطيع ال (٢)
عن بكثرٍي أفضَل بطريقٍة كلها نعرفها أن نستطيع أنَّنا ِحني عىل اإللهية، العناية نعرف

. يتغريَّ ال الذي الثابت الطبيعة قانون طريق
ال نفسه الكتاب أنَّ الكتاب من امُلستمدَّة األمثلة بعض عىل اعتماًدا أيًضا سأُبنيِّ (٣)
نتيجًة بوصفه ذاته، الطبيعة نظام إالَّ اإللهية، بالعناية ثَمَّ وِمن وبمشيئته، هللا بأمر يَعني

األزلية. للقوانني رضورية
ُمالحظته يِجب وما الكتاب ُمعجزات تفسري بها ينبغي التي الطريقة أخريًا سأتناول (٤)

بامُلعجزات. ة الخاصَّ الرِّوايات عىل أساًسا

أعتقد موضوعات وهي الفصل، هذا يف تدخل التي األساسية املوضوعات هي هذه
كله. الكتاب هذا لهَدف بالنسبة األهمية غاية يف أنها
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امُلعجزات

الذي املبدأ طريق عن حقيقتَه نتبنيَّ أن بسهولٍة نستطيع األول باملوضوع يتعلَّق فيما
ن يتضمَّ يُحدِّده أو هللا يشاؤه ما كلَّ أنَّ وهو اإللهي، القانون عن الرابع الفصل يف أثبتناه
أنه إرادته، عن هللا ذهن تَميُّز عدم من استنتَْجنا قد أنَّنا والواقع أزليَّتنَي. وحقيقة رضورة
نفسها الرضورة فإن ما؛ شيئًا يتصوَّر إنه وقولنا ما، شيئًا يُريد هللا إنَّ قولنا بني فرق ال
يُريده أيًضا تجعله عليه، هو ما عىل شيئًا يتصوَّر وكماله لطبيعته وفًقا هللا تجعل التي
يرتتَّب هللا، بأمر إالَّ بالرضورة، حقيقيٍّا، يكون ال يشء أيُّ كان ا فلمَّ وإذن عليه. هو ما عىل
تَصُدر إلهية أوامر ُمجرَّد إالَّ ليست للطبيعة ة العامَّ القوانني أن تامٍّ بوضوٍح ذلك عىل
قوانينها يُناِقض الطبيعة يف يشء حَدث فلو وإذن، وكمالها. اإللهية الطبيعة رضورة عن
بأنَّ َسلَّم لو املرء فإنَّ وإالَّ وطبيعته،1 وعقله هللا ألمر أيًضا ُمناقًضا اليشء هذا كان العامة،
طبيعته يُناِقض ما يفعل بأنه يُسلِّم أن إىل الضطرَّ الطبيعة، قوانني يُناِقض ما يفعل هللا
إنَّ بقولنا: بسهولة، ذلك عىل أيًضا نُربهن أن ويُمكننا االمتناع، كلَّ ُممتِنع وهذا الخاصة،
ولكنِّي ماهيته، ذاتها هي هللا ُقدرة وأنَّ املميزة، وِصَفتُه هللا قدرة نفسها هي الطبيعة قدرة
لقوانينها ُمناِقض الطبيعة2⋆ يف يشء يحُدث ال إذ اآلن؛ املوضوع لهذا أتعرَّض أالَّ أفضل
ما كلَّ إنَّ لها. نتيجة بوصفه عنها يصدر ال أو القوانني هذه مع يتَّفق ال حتى أو ة، العامَّ
إالَّ قبل، من بَيَّنَّا كما يشء، يحُدث ال إنه أي األزيل، وبأمره هللا بإرادة حقيقة يحُدث يحُدث
قواعد لقوانني وفًقا دائًما تسري إذن فالطبيعة أزلية. رضورًة ن تتضمَّ وقواعد لقوانني وفًقا
نظاًما تتبَُع فهي وبالتايل كلها، نعرفها نكن لم وإن أزليَّتنَي، وحقيقة رضورٍة عىل تنطوي
محدودة، وُقدرة قوًَّة الطبيعة إىل نَنِْسب ألن يدعو معقول سبٌب هناك وليس . يتغريَّ ال ثابتًا
أنه ذلك األشياء، كلِّ عىل ال فقط، ُمعيَّنة أشياء عىل إالَّ تنطِبُق ال قوانينها بأنَّ نعتِقد أن أو
هي وقواعدها الطبيعة قوانني وكانت وُقدرته، هللا قوَّة هي وُقدرتها الطبيعة قوَّة كانت ملَّا
قوانينها وأن نهائية، ال الطبيعة ُقدرة بأنَّ تَردُّد بال نعتقد أن الواجب فمن ذاتها، هللا أوامر
ذلك، غري رنا تصوَّ لو أما اإللهي، العقل ره يتصوَّ ما كلِّ عىل ترسي بحيث االتِّساع من
إىل عقيمة وقواعد قوانني وسنَّ عاجزة طبيعًة خلق قد هللا بأن ِمنَّا اعرتاٌف ذلك يف لكان

اللفظ يستبقي ولكنه نفسها، الدينية النظرة داخل من امُلعجزة فكرة الفصل هذا يف سبينوزا يرُفض 1

الرسالة. من املواضع من كثرٍي يف هذه طريقته سبينوزا ويستعمل جديد يشءٍ عىل به ليدلَّ
األخرى. األشياء من نهائيٍّا ال عدًدا املادة، عن فضًال أقصد، بل اتها وتغريُّ املادة هنا بالطبيعة أقصد ⋆ ال 2
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رغبته. حْسب تسري األشياء وتظلَّ باقية، تَظلَّ لكي ُمساعدتها إىل دائًما معه يَضطرُّ حدٍّ
ال بأنَّ القائلة املبادئ هذه عىل ويرتتَّب تماًما. للعقل ُمناقض كهذا اعتقاًدا أنَّ ألرى وإني
ره يتصوَّ ما كلِّ عىل تَرسي القوانني هذه وأنَّ قوانينها، واتَّبَع إالَّ الطبيعة يف يحُدث يشء
أنَّ تامٍّ بوضوٍح املبادئ هذه عىل يرتتَّب ؛3 يتغريَّ ال ثابتًا نظاًما للطبيعة وأن اإللهي، العقل
أن نستطيع ال عمٍل ُمجرَّد ويعني الناس، بآراء ِصلته يف إالَّ يُفَهم أن يُمكن ال امُلعِجزة لفظ
أن امُلعجزة لراوي يمكن ال عمل األقل عىل هو أو معروف، آَخَر يشءٍ عىل قياًسا ِعلَّته نُبنيِّ
اعتماًدا ِعلَّتَها نُبنيِّ أن نستطيع ال حادثة امُلعِجزة إنَّ حقيقة: أقول أن وأستطيع ه. يُفرسِّ
قد امُلعجزات كانت ا َلمَّ ذلك ومع الفطري. بالنُّور نُدِركها كما الطبيعية األشياء مبادئ عىل
فِمن ا، تامٍّ جهًال الطبيعية األشياء مبادئ يجهلون الذين ة العامَّ َفهم مستوى عىل أُجريَت
التي بالوسيلة تفسريه يستطيعوا لم ما كلَّ امُلعجزات باب يف أدخلوا قد القدماء أنَّ املؤكد
حالًة لتذُكر الذاكرة إىل بااللتجاء أي الطبيعية، األشياء لتفسري إليها االلتجاء العامة اعتاد
دون يََرونه ما جيًدا يعرفون أنهم ة العامَّ يظنُّ إذ دهشة؛ دون عادًة رنها يتصوَّ ُمشابهة
التقريب، وجه عىل جميًعا، البرش وعند القدماء لدى يكن فلم وإذن الدهشة. تَعرتيهم أن
يف نَشكُّ ال ثَمَّ ومن املعجزات؛ عىل تطبيقها يمكن أخرى قاعدة أية الحارض، العرص حتى
عناءٍ دون ويُمكن ُمعجزات، عنها يُقال التي الوقائع من كثريًا َروت قد امُلقدَّسة الكتُب أن
الفصل يف قبل من إليه نا أَرشْ ما وهذا الطبيعية، لألشياء املعروفة باملبادئ ِعلَِّتها تعيني
أحآز.4 زمن يف ونكوصها يشوع زمن يف الشمس حركة توقُّف عن ثنا تحدَّ عندما الثاني
هذا يف بالحديث وعْدنا قد أنَّنا إىل نظًرا قليل؛ بعد املوضوع هذا يف الحديث سنُطيل ولكنَّنا

امُلعجزات. تفسري عن الفصل

.Ethique, I, prop. 16, 21–23, 29 3

عهده أول يف األفرائيمية السورية الحرب نَشبَت (٧٢٦–٧١٦ق.م) عرش الثامن يهوذا ملك Achaz أحآز 4
وأصبح Teglath Phalasar III الثالث فلرص تجالت لنرصته واستدعى أشعيا ُمعارضة من الرغم عىل
الدين، يف ًقا ُملفِّ أحآز وكان إيالت، ميناء عىل األدوميُّون استوىل أيًضا عهده ويف الجزية، يُؤدي له تابًعا
(٣ :١٦ الثاني، (امللوك الجحيم وادي يف Tophèt توفت يف حرًقا Moloch ملوخ الكبري بابنه ى ضحَّ
األخبار سفر ويذكر (١٠–١٨ :١٦ الثاني، (امللوك القرابني مذابح بدل أورشليم يف آشوريٍّا مذبًحا أقام ثُمَّ
(٢٤-٢٥ :٢٨ الثاني، األيام (أخبار املدينة شوارع يف املذابح وأقام أبوابه وأغلق املعبد أدوات حطَّم أنه

.(٢٧ :٢٨ الثاني، األيام (أخبار امللوك مقابر يف يُدَفن ولم وفاته تاريخ يُعَلم وال
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هللا ماهية معرفة يُمكن ال أنه وهي الثانية، القضية إىل ننتِقل لكي الوقت حان واآلن
أن نستطيع ذلك، من العكس عىل إننا، بل امُلعجزات، طريق عن عنايته5 أو وجوده أو
وللربهنة . يتغريَّ ال الذي الثابت الطبيعة نظام طريق عن أوضح بطريقة كله ذلك نُدرك
الواجب فمن بذاته،6⋆ معروف غري هللا وجود كان ملَّا اآلتية: الطريقة سأتَِّبع ذلك عىل
قوٍَّة ر تصوُّ أو وجود معه يُمكن ال ا حدٍّ والثبات الرُّسوخ من تبلغ أفكار من استنتاجه
من هللا وجود فيها نستنِتج التي اللحظة منذ يجب، تقدير أقل وعىل تغيريها. عىل قادرة
شكٍّ أيُّ يتطرَّق أال أرْدنا لو والرسوخ، الثبات من النَّحو هذا عىل لنا تظهر أن األفكار، هذه
األفكار، هذه َت غريَّ قد كانت، أيٍّا ما، قوًَّة أن ر نتصوَّ أن استَطْعنا لو أما استنتاجنا. إىل
عىل نكون ولن هللا، وجود يف أي استنتاجنا؛ يف نشكُّ وبالتايل ِتها، ِصحَّ يف عندئٍذ نَشكُّ فإنَّنا
يُناِقضها أو الطبيعة مع يتَِّفق ال اليشء أنَّ نعَلم فإنَّنا أخرى، ناحية من يشء. أي من يقني
استطعنا فلو وبالتايل يُناِقضها، أو األساسية األفكار هذه مع يتَِّفق أنه نعلم ما بقْدر إالَّ

ماهية امُلعجزة بطريق نعرف أن نستطيع (ال نظريته عىل سبينوزا بُرهان لَفهم الرجوع يُمكن 5

سبينوزا يرى ديكارت». فلسفة «مبادئ لكتاب ُمقدِّمته يف السادس تعليقه إىل وعنايته) ووجوده هللا
نفسه؛ الوقت يف واملعجزة هللا نُثِبت عندما تناُقض يف وَقْعنا وإالَّ األبدية، الطبيعة قوانني خْرق استحالة
فكرة عنه لَدينا تكون أن يَِجب الرضوري هللا وجود وإلثبات هللا، وجود استحالة يعني امُلعجزة إثبات ألنَّ
(املعرفة الشائعة األفكار عىل االعتماد دون (Ethique, II, prop. 38–40, shol., I) وُمتميِّزة واضحة
إىل ردُّها يمكن وال لجهلنا تفسريها نستطيع ال الطبيعة يف أشياء هناك كانت فإذا الثانية)، الدرجة من
خالدة وكأنَّها لألشياء إدراكنا وهو العقلية املعرفة جوهر عىل القضاء يعني ذلك فإنَّ الشائعة األفكار
الجوهرية املعرفة هذه من تخلو الطبيعة عن فكرتنا كانت وإذا Sub quadam Specie aeternitatis

وجوده. تفرض أبدي يشءٍ فكرة تُعطينا ال ألنها صحيحة فكرة تكون فلن
وُمتميِّزة واضحة فكرة عىل نحُصل لم أنَّنا طاَلما يشءٍ كلِّ يف نشكُّ وبالتايل هللا وجود يف نشكُّ ⋆ نحن 6

زواياه مجموع أن يعلم ال تماًما امُلثلَّث طبيعة يجهل من أنَّ وكما ُمشوَّشة. فكرتنا ظلَّت وطاملا هللا عن
تَصوُّر يُمكننا فلكي له، رضوري الوجود أنَّ يرى ال مشوًشا ًرا تصوُّ هللا طبيعة يتصوَّر من فإنَّ قائمتان
األفكار يها نُسمِّ التي للغاية السهلة األفكار بعض إىل نلجأ أن علينا يتحتَّم وتميٍُّز بوضوٍح هللا طبيعة
أنَّ لنا يتَّضح حينئٍذ اإللهية، الطبيعة يخصُّ ما بها نُلِحق حتى Les notions communes الشائعة
يف ن يتضمَّ ُره نتصوَّ ما كلَّ أنَّ نفِسِه الوقت يف يتَِّضح كما مكاٍن كلِّ يف وأنه بالرضورة، موجود هللا
هذا يف انُظر صحيح. وتميٍُّز بوضوح ره نتصوَّ ما كلَّ إنَّ وأخريًا خاللها. من ُره ونتصوَّ هللا طبيعة ذاته
Principes de la) الهنديس باملنهج عليها ُمربَهن الفلسفة مبادئ بعنوان: كتابي ُمقدِّمة املوضوع

.(philosophie démontrés suivant la method géométrique
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فإنَّ الطبيعة، تُناِقض بقوٍَّة اليشء) هذا كان (أيٍّا الطبيعة يف يحُدث شيئًا نتصوَّر أن
وَجب وإالَّ ُممتِنًعا باعتباره رفضه ويِجب األولية، األفكار لهذه ُمناقًضا يكون اليشء هذا
بأيَِّة أدركناه ما كل ويف هللا يف ثَمَّ ومن اآلن)، بَيَّنَّا (كما األوىل األفكار هذه يف الشكُّ علينا
— الطبيعة لنظام ُمناقضة أعمال بأنها عرَّفناها إذا — فامُلعجزات وإذن كانت. وسيلٍة
يف نشكُّ تجعلنا ذلك من العكس عىل إنَّها بل هللا، وجود إلثبات وسيلًة تكون أن يستحيل
أنَّ نعلم عندما أي ُمعجزات، دون منه يقنٍي عىل نكون أن نستطيع أنَّنا حني عىل وجوده،
ال ما هي امُلعجزة أنَّ لنفِرتض ذلك، ومع يتغري. ال ثابتًا نظاًما يتبع الطبيعة يف يشءٍ ُكلَّ
لهذا يكون أن معنينَي: يفيد أن يُمكن التعريف هذا ولكن الطبيعية، بالِعَلل تفسريه يُمكن
له تكون أالَّ أو عنها، البحث اإلنساني الذهن عىل يَستحيل كان وإْن طبيعية، ِعَلل اليشء
أيًضا يحُدث الطبيعية بالِعَلل يحُدث ما كلُّ كان ا َلمَّ ولكن هللا. إرادة أعني هللا، سوى ِعلَّة
سواء امُلعِجزة، بأن القول إىل ذلك من نَخلُص أن علينا تَحتََّم وحدها، وُقدَرتِه هللا بإرادة
يُمكننا ال أنَُّه عىل اإلنساني، الَفهم حدود يَتجاَوز عمل تكن، لم أم طبيعية ِعَلل لها أكانت
حدود يَتجاوز يشء أي طريق عن عام وِبوجٍه العمل، هذا ِمثل طريق عن يشءٍ أيِّ معرفة
آَخر بيشءٍ وإما بذاته ا إمَّ نعرفه أن يِجب وتَميٍُّز بوضوٍح نعرفه ما كلَّ أنَّ والحقُّ َفْهمنا.
عَمٍل طريق عن أي املعجزة، طريق عن نستطيع، ال لذلك وتميز؛ بوضوح بذاته يُعَرف
وبالطبيعة. باهلل يتعلَّق آَخر يشءٍ أي أو وجوده أو هللا ماهية معرفة َفْهمنا، حدود يتجاوز
التي العمليات وأن ونظَّمه، يشءٍ كلَّ حدَّد قد هللا أنَّ نعلم فعندما ذلك، من العكس وعىل
إلهية» وإرادات أزلية أوامر الطبيعة قوانني «وأنَّ هللا، ملاهية نتائج هي الطبيعة يف تتمُّ
رنا تَصوُّ وازداد الطبيعية باألشياء َمعرفتنا ازدادت ُكلَّما أنه نستنِتج أن يِجب حتًما فعندئٍذ
األزلية، الطبيعة لقوانني طبًقا حدوثها وكيفية األوىل، الِعلَّة عىل اعتمادها لكيفية وضوًحا
نعرفها التي األعمال تكون ِذهِننا إىل فبالنسبة ذلك، وعىل وبإرادته؛ باهلل معرفًة ازَدْدنا
إلهية، أعماًال ى تُسمَّ بأن الجهل، كلَّ نَجهلُها التي األعمال من كثريًا أجَدَر وتَميُّز بوضوٍح
الناس، ألباب وتخلُب الخيال تُثري األخرية هذه أنَّ من الرغم عىل هللا، إرادة إىل تَُردَّ وبأن
هللا عن تُعطينا التي وحَدها هي وتَميُّز بوضوح نعرفها التي الطبيعة أعمال دامت ما
الذين أولئك فإنَّ ذلك، وعىل تام؛ بوضوٍح وأوامره إرادته عن لنا وتكشف أكمل معرفة
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— بجهلهم لالعرتاف ُمزرية طريقة وهي — 7 شيئًا جهلوا ما إذا هللا إرادة إىل يلجئون
أن نستطيع كنَّا لو فحتى ذلك، عن وفضًال راضون. وهم عقولهم تفاهة عن يكشفون
ألنَّ هللا وجود منها نستنِتج أن اإلطالق عىل نستطيع ال فإنَّنا شيئًا امُلعجزات من نستنِتج
أن نستطيع ال أننا إذن املؤكد فمن محدودة، قوٍة عىل إالَّ يدلُّ ال محدود، عمل امُلعجزة
يَنتُج ألنه تقدير، أكثر عىل بل لقوَّتِها، حدود ال ِعلَّة وجود املعلول هذا ِمثل من نَستنِتج
يفوق ولكنه ُمجتمعة، الِعَلل هذه ُقوَّة من بالفعل قوة أقلُّ عمٌل الِعَلل من كثرٍي اجتماع عن
قبل) من بيَّنَّا (كما الطبيعة قوانني كانت ملَّا أنه عىل حدة. عىل منها ِعلٍَّة كلِّ قوَّة بكثرٍي
األزلية، من نحٍو عىل رها نتصوَّ ُكنَّا ا وَلمَّ املوضوعات، من له نهاية ال عدٍد عىل تَرسي
نفسها القوانني هذه فإنَّ ، يتغريَّ ال ثابٍت نظاٍم يف القوانني لهذه طبًقا تسري الطبيعة كانت
إىل إذن ذلك من ننتهي وثَباته. أزلِيَّتِه وعن هللا نهائية ال عن الخاصة، حدودها يف تكشف،
عىل اسِتنباطها نستطيع وأنَّنا وعنايته، ووجوده هللا نعِرف أن بامُلعجزات نستطيع ال أنَّنا
هذا استنتاجي يف ألتحدَّث وإني . يتغريَّ ال الذي الثابت الطبيعة نظام من بكثرٍي أفضَل نحٍو
أنه نَعتِقد أو اإلنساني الفهم حدود يتجاَوُز عمٍل ُمجرَّد بها املقصود إنَّ حيث امُلعجزة، عن
قوانينها، تُناِقض أو عليه تقيض أو الطبيعة نظام تخرق أنها نفِرتض عندما ا أمَّ يتجاوزه،
أية إعطاء عن عاجزًة تكون أن عىل قبُل) من بيَّنَّا (كما تقترص لن املعنى بهذا فإنها
هللا يف نشكُّ وتجَعلُنا لَدينا، التي الفطرية املعرفة ستمحو العكس عىل بل هللا، عن معرفة
للطبيعة خارق وعمل للطبيعة ُمناقض عمل بني فرق بأيِّ هنا أعِرتف ال وأنا يشء. كلِّ ويف
يُؤدَّى أو عنها يَنتُج أن يُمكن ال ذلك ومع الطبيعة يُناِقض ال عمل البعض: يدَّعي كما (أي
كونها مع حتى فيها بل الطبيعة، خارج تحُدث كانت ملَّا املعجزة ألنَّ وذلك بوساطتها).
الذي الطبيعة نظام بالرضورة أيًضا تخرق فإنها فحسب، الطبيعة فوق بأنها توصف
يف يشء حَدث فإذا ذلك، وعىل هللا. أوامر بفضل يتغريَّ ال ثابتًا ذلك، عدا فيما ره، نتصوَّ
يف هللا وضعه الذي الرضوري النظام يُناقض ذلك فإنَّ الخاصة، قوانينها يتبع ال الطبيعة
وقوانينها، الطبيعة يُناِقض إذن فهو الشاملة، الطبيعة قوانني خالل من األبد إىل الطبيعة

كان وملَّا هللا، إرادة إىل بالتجائه َره تَصوُّ يستطيع ال ما يُفرسِّ الفيلسوف غري بأن سبينوزا يعرتف 7

يُؤِمن الذي الفيلسوف ًة خاصَّ الفيلسوف ا أمَّ هللا، من يشءٍ كلَّ يرى فإنه بوضوح شيئًا يُدرك ال الجاِهل
بما ال يَعِرف بما هللا إىل يَِصل أن اإلنسان ويستطيع الطبيعة، يفوق تفسرٍي كلَّ يرُفُض فإنه بالحلول

يجهل.
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أظنُّ اإللحاد. إىل بنا ويؤدِّي يشء كلِّ يف نشكُّ يجعلنا بامُلعجزة التصديق فإنَّ وبالتايل
نستطيع ذلك ومن َمتينة. بحجج الثانية النقطة يف عرضه اعتزمُت ما أثبتُّ قد بذلك أني
امتناع هي الطبيعة تتجاوز أو الطبيعة تُناِقض ُمعجزة أيََّة أنَّ أخرى مرة نَستنِتج أن
للطبيعة عمًال بوصفها إالَّ امُلقدَّسة الُكتب يف امُلعجزة تفسري نستطيع ال وبالتايل َمْحض،

قبل. من ُقلنا كما كذلك، أنه نعتقد أو اإلنساني الفهم يتجاوز
هذا الكتاب بنصوص أؤيَِّد أن امُلفيد من أنَُّه يل يبدو الثالثة النُّقطة إىل أنتَِقل أن وقبل
يذكر ال الكتاب أنَّ ومع بامُلعجزة. هللا معرفة نستطيع ال أنَّنا وهو عنه، أدافع الذي الرأي
(التثنية، موىس وصيَِّة من استنتاجه املمكن من فإنَّ نصوصه، من أيٍّ يف الرأيرصاحة هذا
«ولو فيقول: ُمعجزات، من يُجريه ا ِممَّ بالرغم ُمتنبٍئ عىل باإلعدام يحُكم عندما ،(٢–٥ :١٣
الربَّ فإن إلخ، … امُلتنبِّئ هذا كالم تَسَمع فال إلخ، … عنها كلََّمك التي امُلعِجزة أو اآلية ت تمَّ
النبوة ُمدَّعي أنَّ بوضوٍح يظهر ذلك ومن يقتل.» … امُلتنبِّئ وذلك إلخ، … ُممتِحنكم إلهكم
الصحيحة هللا معرفة تعصمهم لم إن — الناس وأنَّ ُمعجزاٍت إجراء بَدورهم يَستطيعون
التي نفسها بالسهولة باطلة آلهًة يعبدوا أن امُلعجزات طريق عن يُمكنهم — هللا وُحبُّ
ليعَلَم ُممتَِحنكم إلهكم الربَّ «فإن :(٣ :١٣) قائًال موىس ويضيف الحق. اإلله بها يعبدون
يستطع لم أخرى ناحية ومن ونفوسكم.» قلوبكم كل من إلهكم الربَّ تُحبُّون أنتم هل
تشَهُد كما صحيحة، فكرة هللا عن يكوِّنوا أن ُمعجزاتهم، كلِّ من بالرغم اإلرسائيليون،
وكانت َمرئية، آلهًة هارون من طَلبوا رَحَل قد موىس أنَّ اعتقدوا فعندما التجربة، بذلك
ِعجل! يف للعار) (ويا تتمثَّل الكثرية امُلعجزات هذه كلِّ طريق عن كوَّنوها التي هللا فكرة
يحيد وكان بها سِمع التي العديدة امُلعجزات من بالرغم هللا عناية يف أسآف8 شكَّ وقد
9.(٧٣ املزمور (انظر ة الحقَّ الرُّوحية السعادة أخريًا عرف أنَُّه لوال امُلستقيم، الطريق عن
كلُّ يكون أن يف عظيم، رخاء يف اليهود فيه كان وقٍت يف شك، قد ذاته ُسليمان إنَّ بل

الغنائية الِفَرَق األيام، أخبار سفَري كاِتب إليهم يعزو الذين الثالثة األشخاص أحد Asaph أسآف 8
(املزامري: فقط فرقًة عرشة إحدى إليهم يُنَسب املزامري من الثالث اإلصحاح ويف املعبد. يف والعرشين األربع

.(٧٣–٨٣
املياه.» عىل التنانني رءوس وشَدَخت البحر بعزَّتك شققَت «أنت :١٣ :(١٣–١٥ :٧٣ (املزمور، 9

فت جفَّ أنت وسيًال. َعينًا رت فجَّ «أنت :١٥ القفار.» لزمر مأكًال جعلته لوياتان، رءوس رصفت «أنت :١٤
تنقطع.» ال أنهاًرا
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إىل فبالنسبة وأخريًا، إلخ).10 … ٢-٣ :٩ ،١٩–٢١ :٣ الجامعة، (انظر دفة الصُّ وليَد يشءٍ
الطبيعة نظام بني التوفيق بها يُمكن التي الطريقة معرفة كانت تقريبًا، األنبياء جميع
الذين الفالسفة أما ا. حقٍّ عويصة مشكلة تُمثِّل هللا، عن ِفكرتهم وبني اإلنسانية والحوادث
هذه يَِجدون دائًما كانوا فقد واضحة، بأفكاٍر بل بامُلعجزات ال األشياء، معرفة يُحاولون
الحقيقي النعيم يجعلون الذين الفالسفة أولئك بذلك أعني وأنا للغاية، واضحة املسألة
بل ألنفسهم الطبيعة إخضاع يُحاولون ال والذين النفس، اطمئنان ويف وحَدها الفضيلة يف
الِجنَس يرعى ال هللا أنَّ من يقنٍي عىل وأنهم ًة خاصَّ طاعتها، إىل ذلك، عكس عىل يسعون،
تُعطي ال امُلعجزات أنَّ نفِسِه الكتاب من ثَبََت وهكذا كلَّها. الطبيعة يرعى بل وحده البرشيَّ
كثريًا أنَّنا والحقيقة اإللهية. العناية عىل كاٍف بوضوٍح تدلُّ وال هللا، عن صحيحة معرفًة
هو كما للبرش نفسه عن يكشف حتى الخوارق بعض أجرى قد هللا أن الكتاب يف نِجد ما
نفسه عن آياٍت وأعطى املرصيني خدع أنه نجِد حيث 11،(٢ :١٠) الخروج ِسفر يف الحال
هذه مثل حقيقة تُعطي امُلعجزات أنَّ يعني ال ذلك ولكنَّ هللا، أنه اإلرسائيليُّون يعلم حتى
ذلك يف آراؤهم عليه كانت ِلما وفًقا — اليهود عىل السهل من كان أنه يعني بل املعلومات،
الُحَجج أن الثاني الفصل يف بوضوٍح بينا ولقد امُلعجزات. بوساطة يَقتِنعوا أن — الحني
أفكاٍر من تبدأ ال — واحد وكالهما — الوحي عىل تعتمد التي أو النبوة، عىل تعتمد التي
َمن أفكار ِمن أو ُممتِنعة تكون قد ُمعتقداٍت بنَي اتِّفاٍق ُمجرَّد من تبدأ بل ُمشرتكة، شاملة
أمثلًة أعطينا وقد إقناعهم. الُقُدس الرُّوح تريد من أخرى وبعبارة إليهم، الوحي أُرِسل

حادثة وللفريقني للبهيمة يحُدث ما هو البرش لبني يحُدث ما «ألن :١٩ :(١٩-٢١ :٣ (الجامعة، 10

كليهما ألنَّ البهيمة عىل فْضل لإلنسان فليس واحدة ُروح ولكيهما هو يموت هي تموت كما واحدة
«من :٢١ كالهما.» يعود الرتاب وإىل الرتاب، من كالهما كان واحد. مكان إىل كالهما «يذهب :٢٠ باطل.»

األرض.» أسفل إىل ينزل الذي البهيمة وُروح العالء إىل يصعد الذي البرش بني روح يرى
وللنَِّجس، وللطاهر للصالح وللُمنافق، للصديق واحد وحاِدث بكلٍّ يُصاب «كلٌّ :٢ (٢-٣ :٩ (الجامعة،
يجري ما «ورش :٣ الحلف.» يتَّقي كالذي يحلف والذي الخاطئ مثل الصالح مثل الذبائح ولَغري للذبائح
يف الجنون من وصدورهم الُخبث من البرش بني قلوب فتمتلئ للجميع، واحًدا حادثًا كان الشمس تحت

األموات.» إىل يصريون بعد وفيما حياتهم
أجريتُها التي وآياتي باملرصيني فعلَت ما ابنك وابن ابنك َمسمع عىل نَُقصَّ «ولكي :(٢ :١٠ (الخروج، 11

الرب.» أنا أني وتعلموا بينهم
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اليهود. مع ويهوديٍّا اليونان مع يُونانيٍّا كان الذي بولس بشهادة وأيَّْدناه بل ذلك عىل كثرية
يف التفاقهم نظًرا واليهود املرصيني تُقنع أن استطاعت قد امُلعجزات هذه كانت إذا ولكن
حقيقية، ومعرفة صحيحة فكرًة هللا عن تُعطي أن ذلك مع تستطيع ال فإنَّها امُلعتقدات
أي من ُقدرًة أعظَم إله بوجود يُسلِّمون الناس تجعل أن هو تفعله أن يُمكنها ما وكلُّ
كانوا ما يفوق نجاًحا أعمالهم يف عندئٍذ القوا الذين العربانيني يرعى معروف، آخر يشء
الناس تُعرِّف أن امُلعجزات استطاعِة يف يكن ولم الناس. بقيََّة يرعى ا ِممَّ أكثر يأُملون،
هنا، ومن وحَده. الفيلسوف يَستطيعه ما فهذا املساواة، قَدم عىل الجميع يرعى هللا بأن
األرزاق يف التفاوت إىل اإللهية العناية عن فكرتهم ترِجع َمن كل وكذلك — اليهود فإن
من لليهود ُحبٍّا أكثَر هللا بأنَّ اقتنعوا قد — اإلنسانية األوضاع يف تُالَحظ التي ُمساوة والالَّ
الفصل يف قبُل من أوَضْحنا كما اإلنساني، الكمال يف اآلخرين يَفوقون ال أنَّهم مع اآلخرين،

الثالث.
ليست ووصاياه هللا أوامر أنَّ الكتاب عىل معتمًدا وأُبنيِّ الثالثة، النقطة إىل أنتقل واآلن
ذاك أو اليشء هذا إن الكتاب: يقول فعندما أخرى وبعبارة الطبيعة، نظام إالَّ الواقع يف
بعض الفعل عن َفت توقَّ قد الطبيعة بأنَّ ال ونظامها، الطبيعة لقوانني طبًقا بالفعل حَدث
بما ُمبارشًة يُخِربنا ال الكتاب أنَّ إالَّ العامة، يعتقد كما نظامها، عىل خرجت أنها أو الوقت
تعريَفنا ليس اإللهي) القانون عن حديثنا يف بَيَّنَّا (كما هدفه ألنَّ العقيدة، ُصلب عن يخرج
إىل نَِصل أن يِجب لذلك، ونتيجة نظريٍّا. علًما إعطاءنا أو الطبيعية ِعَلِلها خالل من باألشياء
الكتاب، يف ُمعيَّنة روايات عىل ذلك يف ُمعتِمدين االستنتاج، طريق عن عليه الربهنَة نُريد ما
ِسفر يُوِرد منها. بعًضا فسأذكر وإذن تفصيًال. وأكثر غريها من أطول دفة بالصُّ كانت
له أرسل والذي صموئيل هللا أعطى الذي الوحي رواية 12(١٥-١٦ :٩) األول صموئيل
منهم واحد إرسال الناس اعتاد كما لصموئيل شاءول هللا يُرِسل لم ذلك ومع شاءول، فيه
بعض عن يبَحُث شاءول كان فقد الطبيعة؛ نظام إالَّ هذه هللا رسالة تكن لم إذ لآلخر؛
البيت إىل الرجوع يف بالفعل وفكَّر املذكور) اإلصحاح رواية هي (هذه فقَدها التي البغال

بيوٍم شاءول يأتيه أن قبل صموئيل إىل أوحى قد الرب «وكان :١٥ :(١٥-١٦ :٩ األول، (صموئيل 12

شعب عىل قائًدا فامَسْحُه بنيامني أرض من رجًال إليك أُرِسل الساعة هذه مثل يف «غًدا :١٦ له.» وقال
إيلَّ.» انتهى قد رصاَخهم ألن شعبي إىل ألتفُت ألني الفلسطينيِّني أيدي من شعبي فيتخلَّص إرسائيل
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ُمطلًقا الرواية تُشري وال بمكانها. ليُخِربه النبيِّ إىل يذهب بأن خاِدُمه نَصَحه عندما ِبُدونها
مع امُلتَِّفق السبب هذا سوى آَخر سبٍب أليِّ صموئيل إىل بالذهاب شاءول أمر قد هللا أنَّ إىل
وجعلهم املرصيني مشاعر غريَّ هللا أنَّ 13،٢٤ اآلية ،١٠٥ املزمور يف ويُذَكر الطبيعة. نظام
اإلصحاح ذلك عىل يدلُّ كما َحدٍّ أبعِد إىل طبيعيٍّا كان التغيري أنَّ عىل اإلرسائيليني، يَكرهون
املرصيون استعبََد أجله من الذي الخطري السبب عن يتحدَّث الذي الخروج، سفر من األول
بأنه نوًحا هللا يُخِرب التكوين15 سفر من ١٣ اآلية التاسع، اإلصحاح ويف اإلرسائيليني،14
أشعة سقوط عن تعبريًا إالَّ ليس هذا هللا فعل أنَّ عىل السحاب، يف قَزح قوس سيظَهر
أطلق وقد املاء. قطرات عىل تسُقط عندما نفسها لألشعة يحُدث الذي وانعكاسها الشمس
كلمة اسم والثلج الصقيع تُسيل ساخنة لريٍح الطبيعي الفعل 16١٨ اآلية ،١٤٧ املزمور
املزمور يف والرِّيح النار يت وُسمِّ وكلمته. هللا كالم الباردة الريح يت ُسمِّ 17١٥ اآلية ويف هللا،
كثرية أخرى نصوًصا الكتاب يف نجد وبامِلثل وخدمه. هللا رسل باسم 18٤ اآلية ،١٠٤
فعل إال هي ما وكلمته وكالمه ووصيَّتَه هللا أمر أنَّ عىل تامٍّ بوضوٍح تدلُّ النوع هذا من
ذلك، ومع بالفعل، حدث قد الكتاب يَرويه ما كلَّ أنَّ يف إذن شكَّ ال ونظامها. ذاتها الطبيعة
التعريف إىل يَرمي ال — قبل من بَيَّنَّا كما — الكتاب ألنَّ هللا، إىل الحوادث هذه نُِسبت فقد
يُمكنها أشياء يَحكي أن هو إليه يَرمي ما ُكلَّ إنَّ بل الطبيعية، ِعَلِلها طريق عن باألشياء
وبالتايل اإلعجاب، من قْدر أكرب بإثارة كفيل وبأسلوب ة، خاصَّ مكانة الخيال يف تَحتلَّ أن

ُمضايقيه.» من أقوى وجعله ا جدٍّ شعبه «فأنمى :(٢٤ :(١٠٤) ١٠٥ (املزامري، 13

منهم.» األرض وامتألت ا جدٍّ ا جدٍّ وعظموا وكثروا وتوالدوا إرسائيل بنو «ونما :٧ :(٧–١٤ :١ (الخروج، 14
أكثر إرسائيل بني شعب إنَّ لشعبه «فقال :٩ « يوسف. يعرف يكن لم مرص عىل جديد ملك «وقام :٨
أعدائنا إىل ون ينضمُّ حرب وقعت إذا أنهم فيكون يكثُروا كيال عليهم نحتال «تعالوا :١٠ منا.» وأعظم
فبَنَوا بأثقالهم، يُعنِّتوهم لكي تسخري وكالء عليهم «فأقاموا :١١ األرض.» من ويخرجون ويُحاربوننا
حتى ويمتدُّون يَنُمون أذلُّوهم كلَّما كانوا أنهم «غري :١٢ ورعمسيس.» فيتوم وهما خزن ميدنَتَي لفرعون
حياتهم صوا «ونغَّ :١٤ بقسوة.» إرسائيل بني املرصيون «فاستخدم :١٣ إرسائيل.» بني قبل من تخوَّفوا

بقسوة.» كانت استخدموهم التي خدمتهم وجميع األرض أعمال وسائر واللبن بالطني ة شاقَّ بخدمٍة
األرض.» وبني بيني عهد عالمة فتكون الغمام يف جعلنها قوس «تلك :(١٣ :٩ (التكوين، 15

املياه.» فتسيل ريُحه يهبُّ فيُنبِّهني، كلمته «يرسل :(١٨ :١٤٧ (املزامري، 16

ا.» جدٍّ كلمته فتُرسع األرض إىل أمره «يرسل :(١٥ :١٤٧ (املزامري، 17

نار.» لهيب اُمه وخدَّ أرواح ومالئكته «الصانع :(٤ :(١٠٣) ١٠٤ (املزامري، 18
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بعض روت قد امُلقدسة الُكتُب أنَّ وَجْدنا فإذا ذلك وعىل ة. العامَّ نفوس يف الخشوع يبثُّ
ُمناقٍض نحٍو وعىل بل الطبيعة، نظام خارج وقَعْت قد وكأنَّها ِعَللها نجَهل التي الحوادث
بطريقٍة حَدَث قد بالفعل حَدث ما كلَّ أنَّ نعتقد بل عندها نتوقف أن ينبغي فال له،
رضورة عن تكِشف امُلعجزات يف عديدة ُمالبساٍت وجود أيًضا هذا رأينا يؤيِّد ا وِممَّ طبيعية.
يستعمل عندما ًة وخاصَّ أحيانًا، ُحِذفت امُلالبَسات هذه كانت ولو حتى الطبيعية، الِعَلل
الخروج، (انظر: املرصيني ليُعدي الهواء يف الرَّماد موىس ذرَّ فقد شعريٍّا، أُسلوبًا الراوي
طيلة هبَّت رشقية بريٍح أعني هللا، من طبيعي بأمٍر مرص الجراد غزا كذلك 19،(١٠ :٩
20.(١٩ ،١٤ :١٠ الخروج، (انظر: عاتية غريبة بريٍح الجراد ُطرد ثُمَّ وليلة، كامل يوٍم
األوروس22 وهبت 21(٢١ :١٤ (الخروج، منه اليهود يَُمرَّ حتى هللا بأمر البحر انشقَّ وقد
ظنَّ الذي الطفل إىل الحياة أليشاع23 يُعيد لكي ، بُدَّ ال كان كذلك كاملة. ليلة ة بشدَّ
الطفل وفتح الدفء فيه يبَعَث حتى الوقت بعض بجواره يستلقي أن مات، قد أنه الجميع
25(٩ (اإلصحاح يوحنا إنجيل يروي وكذلك 24،(٣٤-٣٥ :٤ الثاني، امللوك (انظر: عينيه

فصار السماء إىل موىس وذرَّاه فرعون يَدي بني ووَقَفا األتون رماد من «فأخذَا :(١٠ :٩ (الخروج، 19

والبهائم.» الناس يف ُمنتِفخة وبثوًرا ُقروًحا
ا جدٍّ كثري تُُخومها عىل واستقرَّ ِمرص أرض جميع عىل الجراد «فصعد :١٤ :(١٩ ،١٤ :١٠ (الخروج، 20

فحمَلت ا جدٍّ شديدة غربية ريًحا الربُّ «فرد :١٩ كذلك.» بعده يكون وال ِمثله جراٌد قبله يكن لم حتى
مرص.» تُخوم كلِّ يف واحدة جرادٌة تَبَق ولم القلَزم بحر يف وطَرَحتْه الجراد

طوال شديدة رشقية ريًحا البحر عىل الربُّ فأرسل البحر عىل يده موىس «ومدَّ :(٢١ :١٤ (الخروج، 21

املاء.» انشق وقد جفاًفا البحر يف جعل حتى الليل
أو Astraeos واسرتايوس (الفجر) Eos أيوس ابن وهو الغربي الجنوب من ريح Eurus األوروس 22

.Typhon طيفون
Joas يوشيا حكم حتى أحآب ُحكم نهاية يف الشمال مملكة يف وتنبَّأ Elie إيليا تلميذ Elisée أليشاع 23

تقريبًا). ٧٩٥ق.م سنة حتى ٨٥٥ سنة (من
عىل وعيَنَيه فيه عىل فاه وجعل الصبيِّ عىل وانبسط صعد «ثم :٣٤ :(٣٤-٣٥ :٤ الثاني، (امللوك 24

هنا إىل تارًة البيت يف وتمىشَّ رجع «ثم :٣٥ الصبي.» جَسُد فَسُخن عليه َد وتمدَّ يه كفَّ عىل يه وكفَّ عيَنَيه
عينيه.» الصبي فتح ثُمَّ مرَّاٍت سبع الصبيُّ فَعَطس عليه وتمدَّد وصعد هناك إىل وتارًة

قائلني تالميذه «فسأله :٢ مولده.» منذ أعمى رُجًال رأى ُمجتاز يسوع «وفيما :١ :(١–٧ :٩ (يوحنا، 25

لتظهر لكن أبواه وال أخطأ هذا ال يسوع «أجاب :٣ أعمى.» ُولِد حتى أبواه أم أهذا أخطأ َمن ربِّ يا
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نصوًصا الكتاب يف نِجد كما األعمى، لشفاء املسيح استخدمها التي امُلالبسات بعض
كما — امُلطَلق األمر جانب إىل آخر شيئًا تتطلَّب امُلعجزات أنَّ لبيان تكفي كثرية أخرى
الطبيعية وِعَللها الحوادث ُمالبسات من بالرغم أنه نعتِقد أن إذن فيجب هللا. — ونه يُسمُّ
الخروج سفر يف هذا ويتَِّضح موجودة، دائًما كانت فإنها كلها، تُروى ال أو دائًما تُروى ال
ِذكر أي دون منه يسرية بحركٍة موىس أطاح قد البحر أن فقط ُروي حيث 26،(٢٧ :١٤)
نَفَخ قد هللا ألنَّ بالفعل حَدث قد هذا أنَّ يُذَكر 27(١٠ :١٥) اإلنشاد نشيد أن مع للرِّيح،
تبدو امُلعجزة يجعل التفصييل الظرف هذا حذف ألنَّ ذلك عاتية)؛ رصًرصا ريًحا (أي ريحه
يبدو عديدة حوادث املقدسة الُكتب يف نجد أن يمكن إنَّنا قائًال: أحد يُِرصُّ قد ولكن أعظم،
وصلواتهم البرش خطايا إنَّ َمثًَال كالقول طبيعية بِعَلٍل تفسريها نحٍو أي عىل يُمكن ال أنه
وما العمى، يَشفي أن يُمكن اإليمان إنَّ أو لألرض، والخصب املطر ِعلة تكون أن يُمكن
االعرتاض هذا عن أجبُت أنَّني وأعتقد امُلقدَّسة. الكتُب َروتها التي الحوادث من ذلك شابََه
ِمن وأسلوٍب برتتيٍب يَرويها بل القريبة ِبِعَللها األشياء يُعرِّفنا ال الكتاب أنَّ وبيَّنُت قبل، من
لذلك الخشوع؛ من ُممكن قْدٍر أعظَم خاص، بوجٍه ة العامَّ ويف الناس، يف يُثريا أْن شأنهما
إقناع يُريد ال — أقول فيما — ألنَّه دقيق، غري بأسلوٍب األشياء وعن هللا عن الكتاب يتحدَّث
دولة سقوط الكاِتب روى فلو التصوير. عىل ُقدرته وشْحذ الخيال إثارة يُريد بل العقل،
يعُظم األثر أنَّ ِحني عىل ة، العامَّ عند ساكنًا حرَّك َلَما السياسيني، امُلؤرِّخني طريقة عىل ما
فعندما وإذن يفعل، أن تعوَّد كما هللا إىل وينِسبُه شاعري، بأسلوٍب حَدَث ما يِصف عندما
فال باإليمان، أبرصوا العميان أنَّ أو البرش، خطايا بسبب جدباء األرض أن الكتاب يَروي
وحزن غضب قد هللا أنَّ رواية فينا تؤثر ا ِممَّ أكثَر الروايات هذه فينا تُؤثِّر أن ينبغي
عندما وعده تذكَّر هللا أنَّ أو البرش، خطايا بسبب به وَعَد ما عىل أو فعله ما عىل وندم

يستطيع ال الذي الليل فسيأتي النهار دام ما أرَسَلني من أعمال أعمل أن «ينبغي :٤ فيه.» هللا أعمال
من وصنع اب الرتُّ عىل وتَفَل هذا «قال :٦ العالم.» نور فأنا العالم يف دمُت ما «هذا :٥ عمًال.» فيه أحٌد
امُلرسل تفسريه الذي سلوام بركة يف واغتِسْل اذَهْب له «وقال :٧ األعمى.» َعينَي بالطني وطىل طينًا تفلته

بصريًا.» وعاد واغتسل فمىض
عليه، كان ما إىل بح الصُّ انِبثاق عند البحر فارتدَّ البحر عىل يده ُموىس «فَمدَّ :(٢٧ :١٤ (الخروج، 26

البحر.» وسط يف امِلرصيني الربُّ فأغَرَق تلقاءه هاربون وامِلرصيُّون
املياه.» غمر يف كالرصاص وغرقوا اليَمُّ فغِشيَهم ريحك «بعثت :(١٠ :١٥ (الخروج، 27
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آراء عن تعبري أو شعري إبداع الحقيقة يف هي التي األخرى الروايات من وكثريًا آية، رأى
أنه عىل الكتاب يَرويه ما كلَّ أن قاطع نحٍو عىل إذن نستنتج امُلسبََقة. وأحكامه الراوي
وإذا يحُدث، ما كلِّ شأن شأنُُه الطبيعة، لقوانني طبًقا بالرضورة حدث قد بالفعل، حَدث
عنها تصُدر لم بأنها أو الطبيعة قوانني تُناِقض بأنها نُوِقَن أن نستطيع ما حادثًة وجْدنا
كلَّ ألنَّ ذلك بامُلقدَّسات؛ العابثون أقَحَمها امُلقدَّسة الكتب إىل إضافة أنها نعتقد أن فيِجب
رفُضه. وَجَب ثَمَّ وِمن ُممتِنع العقل يُناِقض ما وكل العقل، يُناِقض الطبيعة يُناِقض ما

نجمع أن باألحرى أو امُلعجزات، تفسري عىل املالحظات بعض نُبدي أن إالَّ إذن يبَق لم
أن بعد ِبَمثلني أو بمثٍَل حه نُوضِّ وأن املوضوع، هذا يف الرابعة النُّقطة يف إثباته اعتزمنا ما
الشكَّ تفسريُها أيسءَ ُمعجزة تُثري أن خشية ذلك وسأفعل فيه، ما أهمِّ عن قبل من ثنا تحدَّ
شيئًا الناس يروي ما فنادًرا الفطري، للنور ُمناقًضا الكتاب يف ما بعض يكون أن يف
شيئًا أرادوا إذا أنهم ذلك إىل ولتُِضف فيه، الخاص رأيهم إقحام دون بسهولة، حَدَث كما
وأحكامهم آرائهم من االحرتاس كل يحرتسوا لم ما — أذهانهم فإنَّ به، سمعوا أو جديًدا
ملا االختالف كلَّ ُمخالًفا شيئًا يُدركون أنهم حدِّ إىل امُلسبقة اآلراء بهذه تنشغل — امُلسبقة
الراوي فهم يتجاوز بيشء ُمتعلًقا األمر كان إذا سيما وال اآلخرين، من تعلَّموه ِلَما أو رأوه
؛ ُمعنيَّ نحٍو عىل اليشء يحُدث أن يف مصلحة ذاك أو لهذا كانت إذا أخصَّ وبوجٍه السامع، أو
يَرُوون ا ِممَّ أكثر الخاصة آراءهم قصصهم ويف أخبارهم يف الناس يروي لذلك ونتيجة
اآلراء، ُمختلفي شخَصني يِد عىل الواحدة، الحادثة فُرتوى بالفعل، وقعت التي الحوادث
ُمختلفتنَي. واِقَعتنَي عن ثان يتحدَّ أنهما ليبدو حتى االختالف، كلَّ ُمختلفتنَي بطريقتنَي
يف مصادرها إىل الروايات إرجاع األحيان، من كثرٍي يف للغاية، للوصول السهل فمن وأخريًا
الذين والفالسفة الرواِة من كثرية أمثلًة أُعطي أن هنا وأستطيع خ. امُلؤرِّ أو الراوي أفكار
وسأكتفي ذلك، إىل حاجٍة يف لْسنا أننا أرى ولكنِّي أقول، ملا تأكيًدا الطبيعي، التاريخ كتبوا
العربانيُّون كان الباقني. عىل بنفسه يحكم أن القارئ ويستطيع الكتاب، من واحٍد بَمثٍَل
حركًة تتحرك الشمس أن يعتقدون ذلك) قبل املالحظة هذه أبدينا (وقد يشوع زمن يف
هلل املعجزة امُلسبقة الفكرة لهذه طبًقا كيَّفوا ثُمَّ ثابتة، األرض تَظلُّ ِحني يف يومية، ى تُسمَّ
أكثر طال قد النهار أنَّ فقط يَرُووا فلم الخمسة، امللوك ِضدَّ معركتهم أثناء يف حَدثَت التي
انقطعت، قد حركتهما إنَّ أي فا، توقَّ قد والقمر الشمس أنَّ أيًضا َرَووا بل املعتاد، من
اليهود غري إلقناع الوقت ذلك يف للغاية ناِفعًة النحو هذا عىل معروضًة ة، القصَّ وكانت
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أُخرى إلهية لقوة خاضعة الشمس أنَّ عىل ذاتها بالتجربة لهم وللَربْهنة الشمس عبََدُة
الرأي ومن العقيدة بدافع فإنهم، وهكذا الطبيعي، مسارها تُغريِّ أن يَسرٍي بِفعٍل تستطيع
من كان ِلَما االختالف كلَّ ُمخالف نحٍو عىل وَرَووه األمر روا تصوَّ قد واحد، آٍن يف امُلسبَق
نعرف أن شئنا وإذا الكتاب، ُمعجزات تفسري أرْدنا فإذا ذلك، وعىل بالفعل. يقع أن امُلمكن
ل وأوَّ األَُول، الرواة آراء نعِرف أن الرضوري فمن بالفعل، األمور حَدثَت كيف رواياته من
أن يُمكن كان الذي الِحيسِّ ر التصوُّ وبني األفكار هذه بني نُميِّز ثم الرواية، َدوَّنوا من
حدثت كما نفسها امُلعجزة بني سنخِلط فإنَّنا وإالَّ الرواية، موضوع الواقعة لدى ن يتكوَّ
لكي ال الراوي، أفكار نعرف أن علينا يِجب كذلك وأحكامهم. ُرواتها أفكار وبني بالفعل
وبني بالفعل حدثت التي األشياء بني أيًضا نخِلط ال لكي بل فحسب، الخْلط هذا نتجنَّب
أنها عىل الكتاب يف كثرية أشياء نُِقلت فقد نبوية، ُرَؤى إالَّ تكن لم التي الخيالية األشياء
نزول مثل خيالية، وأموًرا ُرًؤى إالَّ تكن لم ولكنها كذلك، الناس وظنَّها بالفعل، وقعْت
28،(٢٣–٢٦ :٥ التثنية، ١٨؛ :١٩ الخروج، (انظر: السماء من األعظم) املوجود (وهو هللا
السماء إىل إلياس وصعود بالنار، ُمحاًطا نزل قد هللا ألنَّ سيناء؛ جبل من الدُّخان وتصاُعِد
مع تتناسب رَؤى تكون أن تعدو ال شكٍّ بال وكلها نار، من ُخيوٍل وعىل ناٍر ِمن عربٍة يف
ُكلَّ أنَّ والحقيقة وقائع. كأنها أعني ُروها، تَصوَّ كما ُرؤاهم علينا وا قصُّ الذين أولئك آراء
وأنه يسار، أو يمني له ليس هللا أنَّ يَعلمون ة العامَّ معارف بقليٍل تُفوق معرفة لَديهم من
ذاته يف يحتوي ُمطلق، نحٍو عىل ُمتَناٍه ال هو بل مكان، يف يُوَجد وال يسكن، وال يتحرَّك ال
بإدراكات األشياء عىل يحكمون من لدى يتواَفُر بذلك العلم إنَّ أقول: الكماالت. جميع عىل
ة العامَّ يفعل كما للخيال، الخارجية الحواس تُعطيه الذي لالنطباع تَبًَعا ال الخالص الذهن

كُدخان ُدخانه فَسَطع بالنار عليه هبََط الربَّ ألنَّ كله ُمدخن سيناء «وطور :(١٨ :١٩ (الخروج، 28

ا.» جدٍّ الجبل ُكلُّ وارتَجَف األتون
إىل تقدَّم بالنار يضطرم والجبل الظالم وسط من الصوت سمعتم ا «فلمَّ :٢٣ :(٢٣–٢٦ :٥ (التثنية،
َسِمعنا وقد وعظمته مجَده إلَهنا الربُّ أرانا قد ذا هو «فقال :٢٤ وشيوخكم.» أسباطكم رؤساء جميع
هذه تأكلنا ولم نهلك لم «واآلن :٢٥ وعاش.» إنسانًا كلَّم هللا أنَّ رأينا اليوم هذا النار، وسط ِمن َصوتَُه
هللا صوت سمع بَرشٍ أي «ألنه :٢٦ نموت.» أيًضا إَلَهنا الربِّ صوت فَسِمعنا ُعدنا إن فإنا العظيمة النار

وعاش.» ِمثلنا النار وسط من ُمتكلًِّما الحي

243



والسياسة الالهوت يف رسالة

فوق السماء ُقبَِّة عىل عرُشُه ويرتكز ملكية بُسلطة يتمتَُّع ًما، ُمجسَّ إلًها يصطنعون عندما
وما األفكار بهذه ويرتِبط األرض من شاِسٍع بُعٍد عىل أنها الجاهل يَعتِقد ال التي النجوم،
عىل ينبغي ال والتي الكتاب يَرويها التي الوقائع من كبري عدٌد قبل) من ُقلنا (كما شابََهها
كما امُلعجزة الحوادث تُعَرف فلكي وأخريًا بالفعل. حدثَْت وكأنَّها بها التسليم الفيلسوف
يَستعملها التي البالغية والصور الخطابية األساليب عىل نتعرَّف أن علينا بالفعل وقَعْت
لم التي امُلختلفة امُلعجزات من كثريًا الكتاب يف فسنرى إليها نَنْتبه لم فإن العربانيون،
كما وامُلعِجزات الوقائع تماًما نجَهل ثَمَّ ومن أبًدا، روايتها يف بتدوينها قاموا من يُفكِّر
(٧ :١٤) زكريا يتحدَّث فمثًال امُلقدَّسة. الُكتُب ُمؤلِّفي فكر أيًضا نجهل بل بالفعل، حدثت
بل ليًال، وال نهاًرا ليس الرَّبِّ عند معلوم وهو يوم «ويكون فيقول: ُمستقبلة حرٍب عن
ال فهي ذلك ومع كبرية، بُمعجزة تنبَّأ الكلمات بهذه أنه فيبدو نوًرا.» املساء وقت يكون
ويف النهار، طوال مجهولًة ستظلُّ وحَده هللا يعرفها التي الحرب نهاية أنَّ من أكثر تعني
ة األُمَّ بانتصارات يتنبَّئوا أن العبارات هذه ِبِمثل األنبياء تعود فقد النرص، سيتمُّ املساء
كواكب «إن بابل: هْدم ١٣ اإلصحاح يف يِصف وهو أشعيا نرى النحو هذا وعىل وهزائمها؛
بنُوِره.» يُيضء ال والقمر خروجها، يف تُظِلم والشمس نورها، تبَعث ال ونجومها السماء
بابل، إمرباطورية هدمت عندما بالفعل حدث قد ذلك بأنَّ يَعتِقد من ُهناك أنَّ أظنُّ وال
وكذلك مقرها.» عن األرض وأزلزل السماء سأزعزع «فإني ذلك: بعد يُضيفه ما وكذلك
إىل ساملني بابل من سريجعون بأنهم اليهود ليُخِرب األخرية) قبل اآلية ،٤٨) أشعيا يقول
بل القفار يف َسريهم حني يعطشوا «فلم الطريق يف الظمأ من يُقاُسوا لن وبأنهم أورشليم،
هو هذه بكلماته يَقِصده ما فكلُّ املياه.» ففاَضِت الصخر شقَّ الصخر، من املياه لهم ر فجَّ
عادوا وعندما ظمأهم. تروي ينابيع بالفعل، حَدث كما الصحراء يف سيجدون اليهود أن
الُكتب ويف بالفعل. امُلعجزات هذه ِمثل تحُدث لم قورش29 موافقة بعد امَلقِدس بيت إىل
شائعة التعبري يف أساليب إالَّ الحقيقة يف هي وما النوع. هذا من عديدة أمثلة امُلقدَّسة
يف الطرق هذه أنَّ فقط أذُكر أن يكفي كلها، رسِدها إىل حاجٍة يف ولْسنا العربانيِّني، بني
عالمات أساًسا هي بل بديعية، نات ُمحسِّ ُمجرَّد ليست العربانيُّون، اعتادها التي التعبري،

الثالث. الفصل من ،٥٥ الهامش انظر 29
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امللوك (انظر: لعن بمعنى هللا بارك استعمال الكتُب هذه يف نِجد لذلك الخشوع؛ عىل تدلُّ
أن يبدو وبالتايل هللا، إىل يشء كلَّ أرجعوا نفسه وللسبب 30(٩ :٢ أيوب، ،١٠ :٢١ األول،
وقد الكلمة. بمعنى طبيعية أشياء عن إال يتحدَّث ال أنه مع ُمعجزات إالَّ يروي ال الكتاب
فرعون قلب طبع قد هللا إن الكتاب: يقول فعندما وإذن ذلك، عىل األمثلة قبُل من قدَّمنا
إن يُقال: وعندما عىص. قد فرعون أن إالَّ يعني ال ذلك أنَّ نعتِقد أن يِجب القسوة، عىل
راَعينا فإذا وهكذا.31 بغزارة سَقَط قد املطر أن يعني فذلك السماء، نوافذ فتح قد هللا
إالَّ تُعطي وال للغاية، ُمختَرصة الروايات من كثريًا أنَّ إىل وتنبَّهنا ة، بدقَّ يَّة الخاصِّ هذه
عىل الربهنة يُمكن شيئًا الكتاب يف نِجد نكاد ال فإنَّنا َمبتورة، تكون وقد قليلة، تفصيالٍت
بعد مفهومة غامضة بَدْت التي النصوص من كثريٌ ويُصِبح الفطري. للنُّور ُمناقض أنه

تفسريها. يَسُهل وبذلك التفكري، من يشءٍ
أن فقبل ذلك ومع إليه، قصدت ما الوضوح من كاٍف بقدٍر بيَّنُت قد اآلن أظنُّني
بامُلعجزات يتعلق فيما اتَّبَعُت لقد أخرى، مالحظة أُبدي أن أودُّ الفصل هذا من أنتهي
شيئًا أثبت لم إذ النبوة؛ عن حديثي يف اتَّبَعتُه الذي للمنهج االختالف كلَّ ُمخالًفا منهًجا
اعتمدُت أني حني عىل املقدَّسة، الُكتُب يف بها امُلوحى املبادئ من استنبَطتُه ما إالَّ النبوَّة من
ألن عمًدا ذلك فعلت وقد الطبيعي. النُّور يُمليها التي املبادئ عىل الفصل هذا يف أساًسا
لم لذلك الخاِلص؛ الالهوت موضوع وهي اإلنساني، الفهم حدود تتعدَّى ذاتها، يف النبوَّة،
وبالتايل األساسية، الوحي ُمعطيات من إالَّ بشأنها شيئًا أعلم أو أُثبَت أن أستطيع أكن
النظريات بعض دراستي أستخِلصمن وأن كمؤرخ،32 أوًال النبوَّة أفَحَص أن إىل اضطررُت

عىل جدفَت قد إنك قائلني: عليه يَشهدان تجاهه بليعال ابنَي رُجَلني «وأقيموا :(١٠ :٢١ األول، (امللوك 30

فيموت.» وارجموه وأخِرجوه امللك وعىل هللا
ومت.» هللا عىل جدِّف بسالمتك، ُمعتِصم أنت اآلن إىل امرأته له «فقالت :(٩ :٢ (أيوب،

األسطورة نشأة تُفرسِّ التي األديان تاريخ يف املعروفة املدرسة عىل سابًقا هنا سبينوزا يبدو 31

التي Durkheim دوركهايم نظرية إىل أقرب تبدو الدينية الطقوس يف نظريته ولكن لُغوية، باضطراباٍت
الخامس). الفصل من ،٢٣ الهامش (انظر االجتماعية الفائدة عىل قائمة الطقوس تجعل

كما الرِّوايات ناقد يعني بل للوقائع) حرص (ُمجرَّد العادي باملعنى خ امُلؤرِّ هنا سبينوزا يقصد ال 32

األول. الفصل يف ذلك ح وضَّ

245



والسياسة الالهوت يف رسالة

من العكس وعىل وخصائصها. طبيعتها معرفة من — امُلستطاع بالقدر — تُمكِّنني التي
ما يشءٍ بحدوث التسليم نستطيع هل وهو: امُلعجزات يف بحثنا موضوع كان ا فلمَّ ذلك،
فإني — محًضا فلسفيٍّا بحثًا — منها استنباطه يَستحيل أو قوانينها يُناِقض الطبيعة يف
باألسس املسألة هذه بحَث األصوِب من أن وجدُت لقد بل كهذا، يشء إىل حاجٍة يف أكن لم
من أنه ظننُت أقول: اإلمكان، بقدر منها نعرفه ما وبأفضل الفطري،33 بالنور املعروفة
وحده، الكتاب من ُمستمدَّة وُمعطيات بعقائد بسهولة بحثها أستطيع كنُت ألني األصوب؛
الطبيعة عن النصوص بعض يف الكتاب يؤكد الجميع. يراها حتى بإيجاٍز هنا وسأعِرضها
34،٦ :١٤٨ املزمور يف مثًال نرى كما يتغري، ال ثابٍت لنظاٍم طبًقا تسري أنها عام، بوجٍه
بوضوح 36(١٠ :١) «الجامعة» يف بدوره الفيلسوف ويذهب 35.(٣٥-٣٦ :٣١) إرميا ويف
بأن العبارة هذه 37،١٢ ،١١ اآليات يف ويرشح الطبيعة، يف يحُدث جديد ال أنه إىل تام
ليست الجديَّة هذه ولكن األحيان، بعض يف بالفعل يحُدث جديًدا يبدو شيئًا أن يُضيف
كما لدينا، تَُعد لم إذ اآلن؛ نتذكَّرها ال ماضية ُقروَن يف نفسها الحالة حدثَِت فقد حقيقية،
يعيشون ن ِممَّ ذكرى بأيَِّة الخَلف يحتفظ ولن املاضية، العصور من ذكريات أيَُّة يقول،
الزمن يف بإتقاٍن يشء ُكلَّ نظَّم قد هللا إن 38،(١١ :٣) ذلك بعد ويقول هذا. زماننا يف
يُضاف أن دون األبد، إىل يظلُّ هللا يفعل ما كلَّ أن يعلم إنه 39١٤ اآلية يف ويقول القديم.
لنظاٍم وفًقا تَسري الطبيعة أن عىل تامٍّ بوضوٍح يدلُّ ذلك كل يشء. منه يُنَقص أو إليه

(تفسري السابع الفصل يف سبينوزا يقول وعندما الكتاب. عىل أحكامه يُصِدر أن العقل يستطيع 33

(مبادئ الداخيل بالنقد باالستعانة تفسريه يَِجب بل الكتاب يف العقل تحكيم ينبغي ال بأنه الكتاب)
األصيل. املعنى عن بعيًدا عقليٍّا تأويًال الكتاب ل يُؤوِّ الذي ميمون بن موىس نقد إىل يَرمي كان فإنه اللغة)،

اه.» تتعدَّ فال رسًما لها جعل واألبد. الدَّهر إىل «وأقامها :(٦ :١٤٨ (املزامري، 34

والكواكب القمر وأحكام النهار يف نوًرا الشمس الجاعل الرب قال «هكذا :٣٥ :(٣٥-٣٦ :٣١ (إرميا، 35

أمامي من األحكام هذه زالت «إن :٣٦ اسمه.» الجنود رب أمواجه، فتعجُّ البحر يُثري الذي الليل يف نُوًرا
األيام.» جميع لدى ًة أمَّ تكون أن عن تكفُّ أيًضا إرسائيل يَّة فذرِّ الربُّ يقول

قبلنا.» التي الدهور يف كان قد بل جديد، هذا انظر عنه يُقال أمٍر «ُربَّ :(١٠ :١ (الجامعة، 36

الذين عند ِذكر له يكون يُستقبَل الذي وال سبق ملا ِذكر من «ليس :١١ :(١١-١٢ :١ (الجامعة، 37

بأورشليم.» إرسائيل عىل ملكت الجامعة «أنا :١٢ بعده.» من يأتون
وقته.» يف حسنًا يشء كلَّ «أنشأ :(١١ :٣ (الجامعة، 38

منه.» يُنَقص وال عليه يُزاد ال الدهر مدى يدوم هللا يعمل ما كلَّ أنَّ «وعلمت :(١٤ :٣ (الجامعة، 39
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نعرفها، ال والتي نعرفها التي العصور جميع يف هو كما ظلَّ هللا أنَّ وعىل ، يتغريَّ ال ثابٍت
إنقاُص أو إليها يشءٍ إضافة معه يُمكن ال حدٍّ إىل وخصبة كاملة الطبيعة قوانني وأن
يُعلِّمنا الكتاب بأنَّ الناس لجهل إالَّ جديًدا شيئًا تبدو ال فامُلعِجزات وأخريًا منها. يشءٍ
ُمناِقًضا الطبيعة يف يحُدث ما شيئًا إنَّ نصوصه ِمن أيٍّ يف يقول ال ولكنه رصاحة، ذلك
الُخرافة. هذه الكتاب يف تدُخل أن إذن ينبغي فال منها، استنباُطه يَستحيل أو قوانينها
نتيجًة وليست وُمالبساٍت علًال قبُل من بَيَّنَّا كما تتطلَّب امُلعجزات أنَّ ذلك، إىل ولنُِضف
هللا لُقدرة نتيجة هي بل هللا، إىل وبهتانًا زوًرا ة العامَّ يَنِسبُها التي امللكية القوى لتلك
أخريًا: ولنقل ونظامها. الطبيعة قوانني عن نفسه) الكتاب بوساطة بَيَّنَّا (كما أي وأمره،
اإلصحاح ذلك عىل وَدليلُنا ُمعجزات، إجراء أنفسهم هم يَستطيعون الَكِذب أساطني إن
أنَّ الوضوح من قْدٍر بأعظم ذلك من يَتبنيَّ متى.41 من ٢٤ واإلصحاح التثنية، من 40١٣
(ُمستعريين جديدة تبدو ال بحيث تفسريها يَِجب بالتايل طبيعية، ظواهر كانت امُلعجزات
نستطيع، ما بقدر ُمبيِّنني، ها نُفرسِّ أن يِجب بل للطبيعة، ُمناِقضة أو ُسليمان) عبارة
من استخلصتُها التي القواعد بعض قدَّمت وقد الطبيعية. األشياء سائر مع التامَّ اتِّفاقها
ذلك، ومع حرج. دونما النحو هذا عىل امُلعجزة إىل ينُظر أن فرٍد كلُّ يستطيع حتى الكتاب
التعاليم هذه يُعطي الكتاب أنَّ أقِصد ال فإني الكتاب تعاليم هي هذه إنَّ أقول: فعندما
الطريقة لديهم كانت األنبياء أنَّ هو أقصده ما كلَّ إنَّ بل للَخَالص، رضورية بحسبانها
يراه ِلَما طبًقا يَحكم أن يف الحرية فرٍد ِفلكلِّ وإذن األمور، إىل النظر يف َلَدينا التي نفسها
يوسف؛ يعتِقُده كان ما وهذا هللا، وبعبادة بالعقيدة قلبه يَمتلئَ أن إىل تؤدي وسيلٍة أفضل
السبب لهذا أحٍد عىل يَِجب «ال األقدمني»: «أخبار من الثاني الكتاب آِخر يف يقول ألنه
يعرفوا لم القدماء، من أناًسا وبأنَّ ُمعِجزة، بواقعٍة يتعلَّق األمر بأنَّ االعتقاد يرُفض أن
تلقائيٍّا، كان أم هللا بإرادة ذلك أكان سواء للنَّجاة، طريق البحر عرب لهم انشقَّ قد الرذيلة،
لهم وأصبََح أمامهم، يرتاَجع بمافيليا بحر مقدونيا، ملك اإلسكندر، جنود رأى حني عىل

آلهٍة إىل بنا تعاَل لك وقال عنها هللا كلَّمك التي امُلعجزة أو اآلية ت تمَّ «ولو :٢ (٢-٣ :١٣ (التثنية، 40

امُلتنبِّي.» هذا كالم تسمع «فال :٣ فنعبُدها.» تعرْفها لم غريبة
إنهم حتى وعجائب عظيمة عالماٍت ويُعطون كذَبَة وأنبياءُ َكذَبة ُمَسحاء «فسيقوم :(٢٤ :٢٤ (متى، 41

أمكن.» لو امُلختارين يُضلُّون
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ما هذا الُفرس. قوَّة عىل يَقيض أن هللا أراد عندما وذلك طريٍق كلَّ ضلُّوا أن بعد طريًقا
يشاء.»42 ما يعتقد أن يف الحريَّة فرٍد فِلكلِّ اإلسكندر، أخبار ُرواة جميع تماًما عليه يَتَِّفق

بامُلعجزات. اإليمان عىل ُحكمه هو وهذا يوسف أقوال هي تلك

(الفرنيس) امُلرتجم ح صحَّ وقد َمعيبة، التينية ترجمٍة من املؤرخ يوسف من ا نصٍّ سبينوزا يقتِبس 42

األصيل. اليوناني للنص طبًقا النصَّ
يف يُثبت فهو آخر، يشءٍ إثبات إىل منه ويرمي يشءٍ إثبات يف منهجه سبينوزا يستعِمل الفصل هذا ويف
يُحكِّم فإنه يُصدِّق لم فإن يرى، كما بامُلعجزات يُصدِّق ال أو َق يُصدِّ أن يستطيع إنساٍن كلَّ أنَّ الظاهر
والحقيقة املؤرخ. يوسف من بنصٍّ هذا موقفه سبينوزا ويؤيد لطة. السُّ يُحكِّم فإنه صدَّق وإن العقل
غَرَضه سبينوزا يُثِبت وهنا األحمر. البحر بُمعجزة شبيهة وثنية ُمعجزة يوسف يرويها التي امُلعجزة أن
اإلسكندر أن بإثباِت تسمح ألنها امَلسيحي الوحي أو اليهودي الوحي تُثِبُت ال امُلعجزات أنَّ وهو البعيد

فضل. أي للمسيح أو مُلوىس يُصِبح ال وبالتايل نَبيٍّا كان الوثني امللك
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السابع الفصل

الكتاب تفسري

الروحية السعادة الناس يُعلِّم وأنه هللا، كالم امُلقدس الكتاب بأنَّ الناس جميع يعرتف
ة العامَّ ألنَّ تماًما؛ ذلك يُغاير ا عمَّ يكشف الناس سلوك أنَّ غري الخالص، طريق أو ة الحقَّ
تقريبًا الناس جميع وترى امُلقدس، الكتاب لتعاليم وفًقا يعيشوا أن عىل أبًدا يحرصون ال
أجل من الدين باسم جهودهم قصارى ويبذُلون الخاصة، ِبَدَعهم هللا بكالم استبدلوا وقد
انشغلوا وقد الالهوتيني ُمعظم نرى إنَّنا أقول: ِمثلهم. يُفكِّروا أن عىل اآلخرين إرغام
امُلقدَّسة الكتُب من فية التَّعسُّ وأحكامهم الخاصة ِبَدعهم الستخالص وسيلٍة عن بالبحث
حرًصا أقلَّ يكونون ال وهم اإللهية، بالسلطة واألحكام البدَع هذه وبتربير قًرسا، بتأويلها
الرُّوح ِفكر تفسري أي الكتاب، تفسري يف يكونون ما بقْدر آخر، موضع أي يف جرأة وأكثر
الرُّوح إىل ينِسبوا أن من الخوف ليس هذا بعملهم يَخَشونه الذي الوحيد واألمر الُقدس.
بخطئهم اآلخرون يُقِنَعهم أن بل الخالص، طريق عن يَحيدوا أن أو باطلة عقيدًة الُقدس
أنه والحقُّ اآلخرين. احتقار َموِضَع يكونوا وأن ُسلطتهم، عىل َقَضوا وقد أعداءهم يََروا وأن
كلَّ ُمختلف الحياة يف أسلوب لهم لكان الكتاب بصحة شهادتهم يف الناسصادقني كان لو
الكراهية، هذه بمثل تصارعوا وَلَما امُلنازعات، هذه بكلِّ نفوُسهم اضطربت وَلَما االختالف،
بل الدين، يف الِبدَع وكشف الكتاب تفسري يف الهوجاء العمياء الرغبة هذه تملَّكتْهم وَلَما
الكتاب. يف عقيدة أنه عىل تامٍّ بوضوٍح الكتاب إليه يدُْع لم برأٍي يؤمنوا أن عىل جرءوا َلَما
كثرية، مواطن يف الكتاب تحريف عن يتورَّعوا لم الذين امُلقدَّسات، ُمدنِّسو المتَنََع وأخريًا
وحَده اإلجرامي الطموح إنَّ ِنسة. الدَّ أيديهم عليه َوَضعوا وَلَما الُجرم هذا ِمثل ارتكاب عن
القدس، الرُّوح لتعاليم إطاعة منه أكثر إنسانية ِبدَع عن دفاًعا الدين من جعل الذي هو
يف ال الناس، بني والكراهية قاق الشِّ أنواع أقىس نْرش يف يستخدم جعله الذي هو إنه بل
هذه إىل وأُضيفت املشبوب. واإليمان هللا لدين الحماس قناع تحت وذلك اإلحسان، نْرش
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يُناِقضُهما بما اإلعجاب وإىل والعقل، الطبيعة احِتقار إىل تدعو التي الُخرافة الرشور
تعظيم زيادة أجل من الناس، يعمل أن للدهشة يدعو ا ِممَّ يُكن لم هنا ومن وتعظيمه،
الطبيعة هذه مع ُممكن حدٍّ أكرب إىل ُمتناِقًضا يبدو بحيث تفسريه عىل واحرتامه، الكتاب
للغاية عميقًة أرساًرا هناك بأنَّ يَحلُمون الناس أصبح ثَمَّ ومن ذاته، العقل هذا ومع نفسها
سبيل يف امُلفيد ُمتجاهلني بها، ن التكهُّ يف قواهم يستنفذون وأخذوا امُلقدَّسة، الكتب تُخبِّئها
عنه الدِّفاع ويُحاولون هذا، هذيانهم يف يبتدعونه ما كلَّ القدس الرُّوح إىل ويعزون امُلمتِنع،
والعقل بالذِّهن يُدافعون فهم دائًما: الناس حال هو وهذا وحماس، قوَّة من أُوتوا ما بكلِّ
الالعقلية امُلعتقدات عن بانفعاالتهم ويُدافعون الخالص، بالذهن يُدِركونه ما كلِّ عن وحَده
ِفكَرنا ونُحرِّر املتاهات هذه من أنُفَسنا نُخِرج ولكي النفس. انفعاالت عليهم تَفِرضها التي
وكأنها البرش، وضع من بِبدٍَع ِمنَّا غفلة يف نُؤِمن ال وحتى امُلسبقة، الالهوتيِّني أحكام من
وأن الكتاب، لتفسري اتِّباُعه يَِجب الذي الصحيح املنهج عن نتحدَّث أن يَِجب إلهية، تعاليم
تعاليم عن يقينيٍّا شيئًا نعَلم أن نستطيع لن نجهله ُكنَّا فطاملا واضًحا، له رنا تَصوُّ يكون
يختلف ال إنه فأقول: املنهج هذا ص أُلخِّ الحديث أُطيل ال ولكي القدس. الرُّوح أو الكتاب
أنَّ فكما جوانبه، جميع يف معه يتَِّفق بل الطبيعة، تفسري يف نتَِّبعه الذي املنهج عن يشء يف
امُلعطيات وجمع الطبيعة، ُمالحظة عىل يشءٍ كلِّ وقبل أساًسا يقوم الطبيعة تفسري منهج
تفسري يف علينا يتحتَّم فكذلك الطبيعية، األشياء تعريفات إىل منها االنتهاء ثُمَّ اليقينية،
ُمعطيات عىل أي عليها الحصول وبعد مضبوطة، تاريخية معرفٍة عىل نَحُصل أن الكتاب
وعىل الكتاب. ُمؤلِّفي لِفكر مرشوٍع استنتاٍج إىل ذلك من ننتهي أن يُمكننا يقينية، ومبادئ
إالَّ ُمحتواه ولتوضيح الكتاب لتفسري وبُمعطيات بمبادئ نُسلِّم لم إذا (أعني النحو هذا
يتقدَّم أن فرٍد كلُّ يستطيع النقدي) تاريخه ومن نفسه الكتاب من استخالصه يُمكن ما
حدود يتجاوز ا عمَّ فكرًة ن يكوِّ أن يستطيع كما الخطأ يف للوقوع التعرُّض دون بحثه) (يف
عىل نُربِهن ولكي الطبيعي.1 بالنور نعرفه ا عمَّ لَدينا الذي نفسه اليقني لها يكون َفْهِمنا،

االتِّساق. مبدأ وعىل العقل عىل يَعتمد الذي الداخيل النَّقد هو التفسري يف سبينوزا منهج أنَّ يبدو هنا 1

عنه؛ خارجية بمبادئ أي بالعقل الكتاب تُفرسِّ التي ميمون بن موىس نظرية يرُفض األساس هذا وعىل
Lettres) الصحيح العقل عىل غريبًا ليس ذلك كل والوحي واإليمان وامُلعجزات «األرسار» ألنَّ وذلك
عزرا بن إبراهيم شكَّ فقد النصوص، صحة موضوع إالَّ سبينوزا قبل اد النُّقَّ يَتناَول ولم ،(XLII
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مع تتَِّفق وهي امُلمِكنة، الوحيدة الطريقة هي بل فحسب، يقينية ليست الطريقة هذه أن
موضوعات األحيان من كثرٍي يف يتناول الكتاب أن نذُكر أن يِجب الطبيعة، تفسري منهج
وموضوعات قصص وهي الطبيعي، بالنور نعرفها التي املبادئ من استنباطها يمكن ال
كما (أي ُمعجزات عىل أساًسا تحتوي فالقصص الكتاب، من األكرب الجزء تُؤلِّف للوحي
الرُّواة أفهام وتُالئم الطبيعة، يف مألوفة غري وقائع تقصُّ روايات السابق) الفصل يف بيَّنَّا
األنبياء، آراء حْسب تكيََّفت فقد الوحي موضوعات أما وأحكامهم. بتدوينها قاموا الذين
أن يِجب لذلك، الثاني؛ الفصل يف بَيَّنَّا كما اإلنساني الفهم حدود حقيقة تتجاَوز بحيث
نفسه، الكتاب من تقريبًا، كله الكتاب بُمحتوى أي جميعها، األشياء بهذه معرفتنا نَستِمدَّ
الخلقية2 بالتعاليم يتعلَّق فيما أما نفسها. الطبيعة من بالطبيعة معرفتنا نَستِمدُّ مثلما
الشائعة، باألفكار عليها الربهنة امُلمكن من أنه من الرغم فعىل امُلقدَّسة، الكتب يف املوجودة
أمر ذلك ألنَّ التعاليم؛ يُعطي الكتاب أنَّ عىل األفكار بهذه نُربِهن أن نستطيع ال فإنَّنا
الكتاب ُقدسية لنا تظهر أن أَرْدنا لو وحتى نفسه. بالكتاب إالَّ عليه الربهنة يُمكن ال
الحقيقة يُعلِّم أنه عىل نفسه بالكتاب نُربِهن أن فيِجب سابق، ُحكٍم أيِّ عىل االعتماد دون
ُقدسيَّتِه؛ عىل الربهنة بها يُمكن التي الوحيدة الطريقة هي الطريقة هذه إنَّ إذ الخلقية،
والخري، العدل إىل َميَّالني كونهم عىل أساًسا يقوم باألنبياء التصديق أنَّ بَيَّنَّا قد ألنَّنا ذلك
امُلعجزات أن عىل قبُل من بْرَهنَّا ولقد تصديقهم. يُمِكنُنا حتى ذلك لنا يَثبَُت أن إذن فيِجب

َمقرِّ ِنسبة يف أو موىس إىل الخمسة األسفار ِنسبة يف الوسطى العصور يف Gersonide جرشون وابن
بعض Tostatus توستاتوس اإلسباني األسقف كشف عرش الخامس القرن ويف نفسه. ليشوع يشوع
مجهول. الخمسة األسفار ُمؤلِّف أنَّ ١٥٢٠ سنة Bodenstein بودنشتني أعلن كما املوضوعة، النصوص
بعض وجود يف Bonfrére وبونفرير Pereira بريرا مثل الجزويت بعض اعتقد عَرش السابع القرن ويف
أو الخمسة األسفار ُمؤلِّف موىس أن هوبز يعتقد ال وكذلك الخمسة، األسفار يف املوضوعة النُّصوص
الداخيل النقد عىل القائم التاريخي النقد منهج س أسَّ الذي هو سبينوزا ولكن ِسفره، ُمؤلِّف يشوع أنَّ
عىل سبينوزا يمتاز وبذلك التَّحرُّر، وهي بعيدة فلسفية غايٍة إىل يَرمي كما السواء، عىل والخارجي
النصوص ة صحَّ دراسِة إىل فقط بها يَرمي كان التي النقدية وُمؤلَّفاته R. Simon سيمون ريتشارد
نهاية يف يَرمي فإنه سبينوزا أما التقليدي. باملعنى هللا كالم ألنه الشكِّ َموِضع الكتاب ُسلطة وضع ُدون

الحرية. وتأكيد العقل ُسلطان إعالن إىل املطاف
الثاني). الفصل من ،٩ الهامش (انظر الخلقي باليقني يتعلَّق فيما 2
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إجراء أيًضا الكذَّاب النبي باستطاعة أنَّ هنا أذُكر ولن هللا، ُقدسيَّة عىل تُربهن أن تستطيع ال
فحسب، ة الحقَّ الفضيلة إىل َدعوته من الكتاب ُقدسيَّة نَستنِتج أن إذن فيِجب امُلعجزات،
وشهادتنا تصديقنا كان ذلك يتمَّ لم فإْن نفسه، بالكتاب إالَّ عليه الربهنة يُمكن ال ما وهذا
أن فِجب وإذن معنًى. من الكلمة هذه تَحِمله ما بكلِّ ُمسبَق ُحكم عىل ُمرتكًزا بقدِسيَّته
شأن شأنه الكتاب، فإنَّ وأخريًا، وحده. الكتاب من كلها ًة ُمستَمدَّ بالكتاب معرفتنا تكون
نَستنِتج أن يَِجب فكما ذلك وعىل عنها؛ يتحدَّث التي لألشياء تعريفات يُعطينا ال الطبيعة،
التعريفات استخالص يَِجب كذلك امُلختلفة، الطبيعة أفعال من الطبيعية األشياء تعريفات
وإذن موضوع، كلِّ بشأن فيه نَِجدها التي الرِّوايات ُمختلف من الكتاب يُعطيها ال التي
تلك سوى تعاليم أيََّة إليه نَنِسَب أالَّ هي الكتاب لتفسري نَضُعها التي ة العامَّ فالقاعدة
الفحص هذا عن اآلن وسنتحدَّث بها. قال أنه تامٍّ بوضوٍح التاريخي الفحص يُثِبت التي

أساًسا. به يُعرِّفنا أن ينبغي وما عليه، يكون أن ينبغي ا وعمَّ التاريخي

املقدس الكتاب أسفار بها ُدوِّنت التي اللغة وخصائص طبيعة يُفَهم أن يَِجب (١)
يُفيدها أن يُمكن التي املعاني كلِّ فحص يُمكنُنا وبذلك بها، التحدُّث ُمؤلِّفوها اعتاد والتي
العهد يف سواء بالتدوين، قاموا من جميع كان ا وَلمَّ الشائع. االستعمال حْسب النصُّ
كلِّ قبل رضورية العربية اللغة معرفة أنَّ شكَّ فال عربانيني، الجديد، العهد يف أو القديم
أيًضا نفهم لكي بل فحسب، اللغة بهذه املكتوبة القديم العهد أسفار نْفَهم لكي ال يشء،
أنها إالَّ أخرى، بلغاٍت انترشت قد أنها مع األخرية، األسفار فهذه الجديد؛ العهد أسفار

العربية. بالتعبريات مملوءة،
محدود، عَدُدها أساسية موضوعات تحت وتصنيفها ِسفر كلِّ آياِت تجميع يِجب (٢)
ذلك، وبعد نفسه، باملوضوع امُلتعلِّقة اآليات جميع عىل بسهولٍة العثور نستطيع حتى
امُلبيِّنة باآلية وأعني البعض. بعضها تُعارض التي أو وامُلجملة، امُلتشابهة اآليات كل نجمع
املعنى َفْهم صعوبة أو سهولة ال ياق السِّ من املعنى فهم صعوبة أو سهولة امُلجَملة أو
وقبَل أوًال يِجب إنه بل حقيقتها، ال النصوص معاني هو هنا يَعنينا ما إنَّ إذ بالعقل؛
عىل قائمة باستدالالٍت ِذهنُنا ينشِغل أالَّ عىل الِحرص الكتاب معنى عن بحِثنا يف يشءٍ ُكلِّ
مع الكالم معنى بني نخِلط ولكيال امُلسبقة). األحكام عن (فضًال الفطرية املعرفة مبادئ
عىل فحْسب ذلك يف ُمعتِمدين املعنى عىل العثور عىل نحِرص أن يِجب األشياء، حقيقة
بمثاٍل الفروق هذه وسأوضح وحده. الكتاب عىل َمبنيَّة استدالالت عىل أو اللغة استعمال
غيور»، هللا أو نار «هللا ِمثل موىس قالها التي العبارات إنَّ بسهولة. بها معرفتنا تزداد كيما
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أضعها لذلك وحَدها؛ الكلمات معاني إىل النظر عىل نقتِرص ُدمنا ما العبارات أوضح من
الرغم وعىل والحقيقة. العقل حيث من الغموض غاية يف أنَّها مع الواضحة، اآليات بني
قاطع نحٍو عىل يَتعاَرض يكن لم إذا فإنه الفطري، للنُّور ُمناقًضا الحريف املعنى كون من
الواِجب فِمن للكتاب، النقدي التاريخ من نَستِمدُّها التي األساسية وامُلعطيات املبادئ مع
تتناَقُض الكلمات هذه كانت إذا ذلك، من العكس وعىل الحريف). باملعنى (أي به االحتفاظ
العقل، مع التامِّ اتِّفاقها بَرْغم الكتاب، من نَستِمدُّها التي املبادئ مع الحريف تفسريها يف
اعتقد قد موىس كان إْن نعِرف فِلَكي مجازيٍّا)، تفسريًا (أعني لها آَخَر تفسرٍي قبول فيجب
ِمن ال موىس، قاله الذي اآلخر الكالم من ذلك نَستنِتج أن يِجب ال، أم ناٌر هللا بأنَّ ا حقٍّ
بوضوٍح ذََكر قد موىس كان ا فَلمَّ هنا، ومن له. ُمناَقَضِته أو العقل مع الرأي هذا اتِّفاق
أو األرض يف أو السموات يف املرئية األشياء يُشاِبُه ال هللا أن ُمتعددة أُخرى نصوٍص يف تامٍّ
امُلشاِبهة األقول كلِّ أو ِبَعينه القول هذا َفْهم يِجب أنه ذلك من نَستنِتج أن فيِجب املاء، يف
فيِجب الحدود، أضيق يف إالَّ الحريف املعنى عن نبتِعد أال علينا كان ملَّا أنه عىل َمجازيٍّا. فهًما
الحريف، املعنى َغري آَخر معنًى يقبَل نار.» «هللا الواحد: القول هذا كان إْن أوًَّال نبَحَث أن
اللُّغوي االستعمال يكن لم فإذا الطبيعية، النار غري آَخر شيئًا يَعني نار لفظ كان إْن أي
العبارة نُفرسِّ أن األحوال من حاٍل بأيِّ نستطيع فلن آخر، معنًى اللفظ بإعطاء يَسَمح
اعتبارنا يف نأخذ أن يِجب وبالعكس للعقل. ُمناِقض الحريف املعنى أن مع آخر، تفسريًا
مع ُمتَِّفقة األخرية هذه كانت لو حتى األخرى، للعبارات تفسرينا يف العبارة هذه معنى
بني التوفيق امُلستحيل من كان بذلك يسمح بَدوره اللغوي االستعمال يكن لم فإن العقل،
نار اللفظ كان ا َلمَّ ولكن جميًعا، عليها الحكم عن التوقُّف يِجب وبالتايل العبارات، جميع
بني التوفيق السهل فمن 3،(١٢ :٣١ أيوب، (انظر: الغرية أو الغَضب معنى أيًضا يُفيد
نار، («هللا القضايا هذه أنَّ وهي املرشوعة، النتيجة هذه إىل ننتهي وبذلك موىس، عبارات
رصاحة: موىس يقول البحث. فلنُواِصل واحدة، قضية إالَّ الحقيقة يف ليست غيور») هللا
ومن النفس، أهواء من أو االنفعاالت من خاٍل هللا إن َموضع أيِّ يف يقول وال غيور، هللا إنَّ
أنَّ مع بذلك يُنادي أن أراد األقل عىل أو هللا، يف الِغرية بوجود اعتَقَد موىس أنَّ نَستنِتج ذلك
فكر بني قًرسا نُوائم أن علينا يفرض ال أنه قبُل من بَيَّنَّا وقد العقل، مع يَتناىف رأينا يف هذا

محصويل.» كلَّ وتستأصل الهالك إىل حتَّى تأكل نار «ألنها :(١٢ :٣١ (أيوب، 3
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ألسفار معرفة ُكلَّ نَستِمدَّ أن علينا يَِجب إذ امُلسبَقة؛ وأفكارنا عقِلنا وُمقتضيات الكتاب
وحدها. األسفار هذه من امُلقدَّس الكتاب

التي ة الخاصَّ امُلالبسات بجميع األنبياء كتُب التاريخي الفحص هذا يرِبط أن يِجب (٣)
إليها يَرمي كان التي والغاية وأخالقه كتاب كلِّ ُمؤلِّف سرية أعني الذاكرة، لنا حفظتْها
أن يِجب كما كتبه. لُغة وبأيَِّة ولِمن وقٍت أيِّ ويف كتابه كتَب ُمناسبة أيَِّة ويف هو ومن
األيدي وما أوًَّال، ُجِمع كيف حدة: عىل كتاٍب بكلِّ ة الخاصَّ الظروف الفحص هذا يُقدِّم
الكتاب يف إدراجه قرَّروا الذين ومن النص، عن معروفة ُمختِلفة نُسخة وكم تناَوَلتْه، التي
الفحص إنَّ أقول: واحدة؟ مجموعة يف امُلقنَّنة4 الكتُب جميع ُجِمعت كيف وأخريًا امُلقدس،
صيغة يف بها نُوِدي قد القضايا أيَّ نعَلَم لكي إنه إذ هذا؛ كلَّ ن يتضمَّ أن يِجب التاريخي
وأخالقهم امُلؤلِّفني َسريَ نعِرف أن الواِجب فمن خلقية، تعاليم أصبحت وأيُّها قوانني
أكثر بسهولٍة نُفرسِّ أن نستطيع أنَّنا إىل باإلضافة هذا إليه. يَرمون كانوا الذي والهَدف
ال وحتى الذهني، تكوينه وطبيعة ة الخاصَّ بعبقريَّتِه َمعِرَفتُنا زاَدْت إذا ما إنساٍن أقوال
من ُمعيَّنة وملجموعٍة ُمعني لزماٍن إالَّ تصلُح ال أخرى وتعاليم األزلية التعاليم بني نخِلط
هذه ُكتبت عٍرص أيِّ ويف ٍة أُمَّ وألي زماٍن أيِّ ويف ُمناسباٍت أيَِّة يف نعِرف أن فيَِجب الناس،
إىل نعلم لكي آِنًفا املذكورة األخرى امُلالبسات نَعِرف أن أيًضا يِجب وأخريًا كلها. التعاليم
آِثمة يٌَد هناك كانت إْن أيًضا نعلم ولكي كتاب، كلِّ ُسلطة عىل االعتماد يُمكننا مًدى أيِّ
بعض إليه بَت ترسَّ قد كانت إن — ُمحرَّف غري كونه حالة يف — أو النص، بتحريف قامت
أن يِجب األخطاء. هذه بتصحيح قاموا قد بالثقة جديرين أكفاء رجاًال أنَّ أو األخطاء،
كان بما إالَّ نُسلِّم ال وحتى الخطأ، يف وُقوُعنا فيسهل كالعميان نَسري ال حتى هذا ُكلَّ نعَلَم

الشك. إليه يتطرَّق ال يقينيٍّا

ال بيشءٍ نُسلِّم بأالَّ حاسًما قراًرا ونأُخذَ للكتاب، الفحص هذا من ننتِهَي أن وبعد
لألنبياء، ُمؤكَّدة عقيدة أنه عىل تام، بوضوٍح منه يُستخَلص ال أو الفحص لهذا يخضع
بهذه نقوم لكي ولكن القدس، والرُّوح األنبياء فكر دراسة عىل العكوف وقُت يَحني عندئٍذ

بها اعرتَفْت التي الرسمية الكتُب اللفظ ويعني «قنَّن» ِفعل من Canonique لكلمة ترجمة «امُلقنَّنة» لفظ 4
.Apocryphe منحولة كتُب تْها وسمَّ سواها ما ورفضت امُلقدَّسة الكتُب أنها عىل الرابع القرن يف الكنيسة
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عليه نَسري الذي النحو عىل نسري أن يِجب الالِزمني، والنظام املنهج ذلك يف ُمتَّبعني ة املهمَّ
الطبيعية األشياء دراسة يف نَهتمُّ فكما تفسريها. إىل الطبيعة ُمالحظة من نَرتقي عندما
كالحركة كلُّها الطبيعة فيها تُشارك التي األشياء وهي شموًال، األشياء أكثر بكشف أوًال
من تفعل والتي دائًما، الطبيعة تتبعها التي وقواعدها قوانينها كْشف وكذلك والسكون،
أن يِجب فكذلك شموًال؛ األقل األخرى األشياء إىل تدريجيٍّا نرتِفع ثُمَّ انقطاع، بال خاللها
أو األساس وعن شموًال األشياء أكثِر عن بالبحث امُلقدَّس، الكتاب تاريخ يف أوًال، نبدأ
عقيدة أنه عىل األنبياء جميع به أوىص ا وعمَّ امُلقدَّس، الكتاب عليه يرتِكز الذي األصل
وتِجب ُمطلقة ُقدرة قادر واحٌد هللا أنَّ كوجوب جميًعا، للناس املنفعة أعظم لها أزلية،
يُحبُّون كما جاَرهم ويُحبُّون يعبدونه، َمن األخصِّ عىل ويُحبُّ الجميع، يرى وحَده، عبادته
من بقْدٍر الكتاب يف َموضٍع كلِّ يف موجودة شابََهها وما التعاليم هذه إلخ. … أنفسهم
بطبيعة يتعلَّق فيما أما معناها يف يَُشكَّ أن شخٍص أي معه يستطع لم والرصاحة الوضوح
وال رصاحة، ذلك عن شيئًا يقول ال الكتاب فإنَّ األشياء لجميع ورعايته رؤيته وكيفية هللا
األنبياء يتَِّفق ال العكس عىل بل األمور، من شابََهه وما األمر بهذا تتعلَّق أزلية عقيدًة يُعطي
عقيدًة بوصفه األمر هذا لَوْضع إذن مجال فال قبل، من بَيَّنَّا كما املسائل، هذه عىل أنفسهم
فإذا الفطري. بالنور وجٍه أحسِن عىل بَحثُه يُمكن أنه مع القدس، الرُّوح عن صاِدَرًة
تعاليم إىل انتَقْلنا صحيحة، معرفة الكتاب إليها يدعو التي الشاملة العقيدة هذه عَرْفنا
تَنساُب كما ة العامَّ العقيدة هذه عن وتصُدر الحياة، يف العادية باألمور تتعلَّق شموًال، أقلَّ
بحق، الفاِضلة الخارجية، ة الخاصَّ األفعال كلَّ األمور، بهذه وأعني َمناِبعها، من الجداول
غموٍض من الكتاب يف نِجده ما فكلُّ لذلك، الفرصة أُتيَحت إذا إالَّ تحقيقها يُمكن ال والتي
التي الشاملة العقيدة خالل من وتحديده إيضاحه يِجب األفعال، هذه بشأن اشتباه أو
وقٍت أيِّ ويف ُمناَسبة أيَِّة يف نعرف أن فيجب ُمتناقضات، ظَهَرْت فإذا الكتاب. إليها يدعو
للحزان «طوبى مثًال: املسيح يقول فعندما امُلتعاِرضة.5 النصوص هذه ُكِتبت شخٍص وألي
يقصد، (بكاء) ُحزٍن أيَّ وحَده النص هذا من نعلم ال يُعزَّون.» فإنهم يبكون) (الذين

األنبياء عن فصَله أنَّ مع الكتاب، أسفار تَعاُرض عدم َقبُل من أثبََت كما يُثِبُت أنَُّه هنا سبينوزا يؤكد 5

ملنهج وطبًقا للخيال. امُلختِلفة ور الصُّ لدراسات إالَّ يهُدف يكن لم هذا التعاُرض بعَدم يُوحي الذي
آخر. يشءٍ إىل يَهُدف لكنَُّه شيئًا يقول فإنه سبينوزا

255



والسياسة الالهوت يف رسالة

يُقدِّمها التي وبعدالته وحَده هللا بملكوت إالَّ نهتمَّ أن ينبغي ال أنَّنا ذلك بعد يُخِربنا ولكنه
يَبكون، بالذين يعني فالنص وإذن 6.(٣٣ :٦ متى، (انظر: أقىص خريًا بوصفها النصُّ لنا
من يُبكيه، ما هو وحَده هذا ألنَّ الناس؛ جهلها التي والعدالة هللا ملكوت عىل يَبكون من
نيا، الدُّ حظوظ من ذلك سوى ما كلَّ ويحتِقرون العدل يُحبُّون من أي هللا، ملكوت يُحبُّون
املسيح كان فلو إلخ.» … اآلخر له ل فحوِّ األيمن خدِّك عىل لَطَمك «من يقول: عندما وكذلك
قد الوصية بهذه لكان بإرادته، الُقضاة تعريف يُريد الذي ع امُلرشِّ يأُمر كما بذلك أمر قد
متى، (انظر: رصاحة ذاته املسيح منه يُحذِّرنا تفسري هذا ولكن ُموىس، رشيعة عىل قىض
هذه قائل إنَّ قاله؟ وقٍت أيِّ ويف قاله ولَِمن هذا قال ن عمَّ نبَحَث أن إذن فيَِجب 7.(١٧ :٥
يفَعُل كما تعاليم أعطى بل ع، امُلرشِّ يفعُل كما قوانني يََضْع لم الذي املسيح، هو العبارة
(كما الداخلية النفس استعدادات بل الخارجية، األفعال يُصِلح أن يُريد يكن لم ألنَُّه امُلعلِّم
فاسدة دولٍة يف يعيشون كانوا ُمضطهِدين، ألُناٍس العبارة هذه قال لقد َقبُل). من بَيَّنَّا
يف املسيح به يُخِربنا الذي وهذا الوشيك، باالنهيار ُمهدَّدة وتبدو ُمطلًقا، العدالة تعِرف ال
تخريٍب أول عند أيًضا إرميا به أخَربَنا قد باالنهيار، ُمهدَّدة املدينة كانت عندما النص، هذا
دام فما وإذن والياء)،8 الطاء الحرفان: ،٣ املراثي، (انظر: ُمشاِبٍه وقٍت يف أي للمدينة،
قانون، ِصيغة يف أبًدا يضُعوها ولم االضطهاد، وقت يف إالَّ التعاليم هذه يُعطونا لم األنبياء
سليم، سيايس ُمجتَمٍع إقامة حاَوَل بل اضطهاد، زمان يف يكتُب لم (الذي موىس إنَّ بل
االنتقام أدان أنَُّه من الرغم عىل بالَعني، الَعنُي تكون بأن أَمَر قد ة) هامَّ ُمالحظة وهذه
هذه أنَّ ذاتها، الكتاب ملبادئ طبًقا تام، بوضوٍح ذلك من يتبنيَّ فإنه وكراِهيَته، الجار من
تَرسي ال الِفسق ُمقاَومة وعَدم الظلم َقبول أعني وإرميا، املسيح أعطاها التي التعاليم

لكم.» يُزاد كلُّه وهذا وِبرَّه هللا ملكوت أوًال «فاطلُبوا :(٣٣ :٦ (متى، 6

م.» ألُتَمِّ لكن ألحلَّ آِت لم إني واألنبياء، الناموس ألحلَّ أتيُت أني تظنُّوا «ال :(١٧ :٥ (متى، 7

تلمسه.» التي للنَّفس يَنتظرونه للذين صالح «الربُّ :٢٥ والياء) ٢٨–٣٠ (الطاء (٢٥–٢٧ :٣ (املراثي، 8

«يجلس :٢٨ سبائه.» يف النَّري يَحِمل أن للرجل «خري :٢٧ بسكوت.» الرب خالص ينتظر أن «خري :٢٦
خدَّه «يبذُل :٣٠ رجاء.» يكون أن عىس فاُه اب الرتُّ يف «يجعل :٢٩ عليه.» وضعه قد ألنه ويَسُكت وحَده

تعبريًا.» ويشبع يلُطمه ِلَمن
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العكس وعىل سليم،9 ُمجتمع يف ال االضطهاد، وقِت ويف العدالة، الناس يجهل ِحني إالَّ
أن أراد إن — فرٍد كلِّ عىل يِجب العدالة عىل يُحافظ الذي السليم امُلجتمع ففي ذلك، من
بدافع ال 10(١ :٥ األحبار، (انظر: ظَلَمه َمن ُمعاَقبة القايض من يطلُب أن — عادًال يكون
الوطن، قانون وعن العدالة عن الدفاع يف رغبًة بل 11،(١٧-١٨ :١٩ (األحبار، االنتقام
الطبيعي العقل مع ا تامٍّ اتفاًقا كله هذا ويتَِّفق هم، رشِّ من ثماًرا األرشار يَجني ال وحتى
كاٍف أعطيته ما أنَّ أرى ولكني النوع، هذا من عديدة أمثلة أذُكر أن وأستطيع بدوره.
كيف نُبنيِّ اآلَن حتى ُكنَّا أنَّنا عىل اآلن. إليه أهُدف ما وهو فائدتها، ولبيان ِفكرتي لعرض
دراستها تسُهل والتي الحياة، شئون بتدبري تتعلَّق التي الكتاب نصوص دراسة يُمكن
الُكتُب َدوَّنوا من بني املوضوع هذا يف خالٍف أيُّ الواقع يف يُوَجد ال ألنَُّه السبب، لهذا
فإنَّ وحده، النظري ل التأمُّ ميدان يف يدُخل الذي الكتاب، محتوى من ى تَبقَّ ما أما امُلقدَّسة.
بينهم فيما يتَِّفقوا لم األنبياء كان ملَّا إنَُّه إذ أضيق؛ إليه والطريق صعب، أمٌر إليه الوصول
األحكام مع أقىصحد، إىل تتالءم، بحيث ُمهيَّأة رواياتهم وكانت النظرية، املوضوعات عىل
أوضح نصوٍص من نبيٍّ قول نستنِتج أن اإلطالق عىل لنا يَحقُّ ال فإنه عرص، لكلِّ امُلسبََقة
واحدة. كانت األمور إىل النَّبيَّني كال نظرة أنَّ تامٍّ بوضوٍح ثَبَت إذا إالَّ آخر، نَبيٌّ بها قال
من األنبياء أفكار معرفة الحاالت هذه ِمثل يف يُمكن كيف باختصاٍر اآلن وسأعِرض
وأن ُشموًال املبادئ بأكثِر بَدورها الحالة هذه يف نبدأ أن وعلينا للكتاب.12 النقدي التاريخ
بادئني وهكذا امُلعِجزة؟ وما األسايس؟ مضمونه وما الوحي؟ وما النبي؟ ما أوًال نتساءل
إىل ذلك بعد ونِصل نبي، بكلِّ ة الخاصَّ األفكار إىل منها نهِبُط ثُمَّ شموًال، األشياء بأكثِر
املواضع يف قبُل من بيَّنَّا ولقد ُمعجزة. وكلِّ رواية وكلِّ نبي، به أتى وحٍي كلِّ معنى

الحقيقة يف يرمي ولكن االضطهاد أوقات يف إالَّ تصُدق ال املسيح تعاليم إنَّ الظاهر يف سبينوزا يقول 9

لالستسالم بدعوتِِه قبل من أعطاها قد إرميا ألنَّ جوهرية أو جديدة ليست امَلسيحية تعاليم أنَّ إثبات إىل
والتواضع.

فقد بذلك يُخِرب ولم علم أو رأى شاهد وهو حلٍف صوت سِمع بأن أحٌد أخطأ «وإذا :(١ :٥ (األحبار، 10

وزره.» َحَمل
«ال :١٨ وزًرا.» فيه تحِمل وال عتابًا عاِتبْه بل قلبك يف أخاك تبَغْض «ال :١٧ :(١٧-١٨ :١٩ (األحبار، 11

الرب.» أنا لنفسك أحِببْه وقريبك شعبك أبناء عىل تحقد وال تنتِقم
مًعا. والداخيل الخارجي النقد سبينوزا عند النقدي املنهج يشمل 12
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ِفكر بني نخِلط ال كي اتِّخاذها علينا يجب التي االحتياطات عديدة، وبأمثلٍة املناسبة،
أخرى، ناحيٍة من األصلية والحقيقة القدس الرُّوح ِفكر وبني ناحية من والرُّواة األنبياء
أنَّ الوحي بمعنى يتعلَّق فيما نلحظ أن يِجب أنَّنا إالَّ اآلن، ذلك يف لإلسهاب إذن داِعَي فال
وا يُعربِّ أن أرادوا فيما ال بالفعل، وسِمعوه األنبياء رآه فيما نبحث كيف فقط يُعلِّمنا منهًجا
من يقنٍي عن استنباطه ال تخمينه، نستطيع ما فذلك ية، الِحسِّ بالصور يُمثِّلوه أو عنه
نفسه الوقت يف وأثبَتْنا الكتاب، لتفسري منهًجا عَرْضنا هكذا األساسية.13 الكتاب ُمعطيات
من بأنَّ ألعِرتف وإنِّي الحقيقي. معناه ملعرفة يَقيني طريق وأنه الوحيد، الطريق أنه
أنهم الفريسيُّون ادَّعى الذي كذلك — حقيقيٍّا رشًحا أو حديثًا األنبياء عن بأنفسهم وا تلقَّ
الروم الكاثوليك يَفَخر كما الكتاب، تفسري يف معصوم «بابا» لَديهم يكون من أو وه، تلقَّ
الحديث هذا من نستوثِق أن نستطيع ال أنَّنا بما ولكن أعظم، يقني لَديهم جميًعا هؤالء —
من األول الرعيل أنكر وقد شيئًا. عليهما نُقيم أن يُمكن فال البابوية، السلطة هذه من أو
إىل نظْرنا وإذا السنة. هذه اليهودية الِفَرق أقَدم رفَضْت كما السلطة، هذه املسيحيني14
الذي العدد وهو عداهم) ن عمَّ (فضًال أحبارهم من الفريسيون فيها نَقَل التي السنني عدد
ومن آخر. موضٍع يف سأُبرِهن كما الحساب، يف ً خطأ وجْدنا موىس إىل السنة هذه يُرِجع
منهجنا يُلزمنا لليهود ُسنة هناك أنَّ غري حد. أقىص إىل السنة هذه ِمثل يف الشكُّ يِجب ثَمَّ

الكتاب. ُمعطيات من اليقيني االستنباط وهو منهجه هنا سبينوزا يُوضح 13

امَلسيحيِّني من األول الرعيل عند بها ُمعرتًفا يكن لم الكتاب تفسري يف البابا سلطة أنَّ سبينوزا يرى 14

تفسري حقَّ الرومانية الكنيسة رئيس يُعطي الجديد العهد يف نصٌّ يُوَجد وال الرشقية، الكنائس عند أو
ال السبب، ولهذا الرشيعة؛ تفسري يف الحقَّ األحبار لكعب تُعطي التي القديم العهد كنصوص الكتاب
الجميع بها يعِرتف الحواريني ألقوال ُرومانية رشوح هناك كانت ولو البابا، ِبُسلطة سبينوزا يعرتف
— ذلك بعد تولستوي فعل كما — الحقَّ نفسه أعطى فإنه كذلك األمر يكن لم وملَّا سبينوزا. بها لَصدَّق
الفصل (انظر النقد وليس الفلسفة موضوع فإنه النصوص معنى أما معنويٍّا، تفسريًا الكتاب تفسري يف
رأي يف الرشوح هذه ولكن نصوصه، لتفسري القديم للعهد رشوًحا هناك أنَّ صحيح عرش). الخامس
هْدم قبل امُلختلفة الدينية الِفَرق بني رصاع هناك كان فقد األحبار، يَدَّعي ما غري عىل ناِقصة سبينوزا
االضطراب إىل باإلضافة الجميع، عند بها ُمعرتًفا يكن لم األحبار ُسلطة أن عىل يدلُّ ا ِممَّ األخري، املعبد
(انظر داود حتى موىس منذُ انقَضْت التي السنني بعدد يتعلَّق فيما ًة خاصَّ النصوص يف املوجود الزماني
ُسلطة رَفَض كما الكتاب لتفسري اليهودي املجمع ُسلطة سبينوزا يرفض وبالتايل عرش) الحادي الفصل

البابا.
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ينا تلقَّ ألنَّنا العربية؛ اللغة يف الكلمات معاني هي تلك تزييف، أي من خالية أنها بافرتاض
الكلمات معاني فإنَّ فيها، مشكوًكا األوىل السنة لنا تبدو حني فعىل منهم، املعاني هذه
كلمة، معنى تغيري من فائدة يجني أن يَستِطع لم أحًدا ألنَّ ذلك شك؛ أي إليها يتطرَّق ال
َشكَّ وال األول والتغيري النص. معنى تغيري يف مصلحة األحيان من كثرٍي يف تُوجد حني عىل
يَرشَح أن نفسه الوقت يف عليه ما لغٍة يف كلمٍة معنى تغيري يُريد فمن للغاية، صعب
وذلك امُلتواَرث، باملعنى الكلمة هذه استعملوا والذين اللغة بهذه كتبوا الذين الُكتَّاب جميع
عن فضًال هذا شديد. ِبِحرٍص تزييفهم عليه أو الذهني، ولتكوينه منهم كلٍّ لتفكري طبًقا
الذين هم فقط العلماء أنَّ حني عىل العلماء، ولدى ة العامَّ لدى محفوظًة تظلُّ اللغة أنَّ
كانوا العلماء أنَّ بسهولٍة ر نتصوَّ أن نستطيع ذلك ومن النصوصوالكتب. معنى يحفظون
وا يُغريِّ أن ال أيديهم، بني نادر كتاب يف النص معنى يُحرِّفوا أن أو يُغريوا أن يستطيعون
استعمالها عىل اعتاد كلمة معنى يُغريِّ أن شخٌص أراد فإذا ذلك عن وفضًال الكلمات. معنى
األسباب لهذه التالية. وكتاباته أحاديثه يف الجديد املعنى ُمراعاة بسهولة يستطيع ال فإنه
كان أنه حني عىل اللغة، تحريف إنساٍن بال عىل يخُطر لم بأنه تماًما ُمقتِنعون فإنَّنا كلها

تفسريه. بإساءة أو النصِّ بتحريف الكاتب ِفكر تغيري األحيان من كثرٍي يف امُلمكن ِمن
الِكتاب معرفة أنَّ عىل تنصُّ التي القاعدة هذه عىل (القائم منهجنا دام فما وإذن
إمكان عىل أمًال نُعلِّق أالَّ فعلينا والصحيح، الوحيد املنهج هو نفسه) الكتاب من تُستَمدُّ
معرفٍة عىل نَحُصل حتى إيَّاه يُعطينا أن يَستطيع ال ما إىل أُخرى وسيلٍة بأيَِّة االهتداء
حتى ينُقُصه الذي ما أو املنهج، هذا تعِرتض التي الصعوبات فما واآلن بالكتاب. شاملة
صعوبة هناك أوًَّال، اآلن. عنه سنجيب ما هذا ويقينية؟ شاملة معرفة يُعطينا أن يستطيع
املعرفة؟ بهذه لنا فأيَن العربية، باللُّغة ة تامَّ معرفًة يتطلَّب املنهج هذا أنَّ من تنشأ كبرية
تقوم التي واملبادئ األُُسس بشأن يشءٍ أيَّ للَخَلف الُقَدماء العربية اللغة علماء يرتُك لم
قاموس يُوَجد فال لنا: تركوه يشءٍ أيُّ لَدينا يُوَجد ال تقديٍر أقلِّ عىل أو اللغة، هذه عليها
ويزينها ة األُمَّ ف يُرشِّ ما كلَّ العربية ة األُمَّ فَقَدِت لقد الخطابة. يف أو النحو يف كتاب أو
وأَدِبها. لُغتها من ُفتات إالَّ واالضطهاد) امِلَحن ِمن عانَْت ما كلِّ بعَد ذلك يف عجب (وال
َمرِّ عىل كثرية أخرى وأسماء واألسماء والطيور الفاكهة أسماء جميع تقريبًا ضاعت لقد
مفقودة إما التوراة، يف نُصادفها التي واألفعال األسماء من كثرية معاني أنَّ كما الزمان،
إىل أشد، بدرجٍة نفتِقر، كما املعاني، هذه إىل نفتقر إذن فنحن عليها. ُمختَلٌف األقلِّ عىل أو
العبارات كلَّ يشء، كلَّ يلتِهُم الذي الزمان، محا فقد اللغة، هذه يف ة الخاصَّ الرتاكيب معرفة
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إذن نستطيع فلن الناس، ذاكرة من تقريبًا العربانيون استعملها التي ة الخاصَّ واألساليب
يف الجاري لالستعمال وفًقا املقبولة املعاني جميع عن نود، كما نص، لكلِّ نبَحَث أْن
غاِمض معناها ولكن تماًما معروفة كلماٍت ن تتضمَّ كثرية نصوًصا وسنِجد اللغة، هذه
معرفٍة عىل نحصل أن نستطيع ال أنَّنا عن وفضًال اإلطالق، عىل إدراكه يُمكن ال للغاية،
امُلتشاِبهات من فيها يُوَجد إذ وطبيعتها؛ نفسه اللغة هذه تكوين فهناك بالعربية، ة تامَّ
معاني يقنٍي عن نُحدِّد بأن لنا يسمح منهج15⋆ عىل العثور معه يستحيل ما الكثرية
جميع فيها تشِرتك التي امُلتشاِبهات وجود أسباب إىل وباإلضافة الكتاب. نصوص جميع
وأعتقد امُلتشابهات، من ا جدٍّ كثريٌ عنها ينشأ العربية باللغة ة خاصَّ أسباب هناك اللغات،

هنا. ِذكرها األجدى من
استبدال عن التوراة يف وغموضه النصِّ اشتباه ينشأ األحيان من كثرِي يف أوًال،
جميع العربانيون م يُقسِّ إذ اآلخر، بالبعض بعضها نفسه العضو بها ينطق التي الحروف
نُطِقها: يف تُستخَدم التي الخمسة الَفِم ألعضاء طبًقا مجموعاٍت خمس إىل األبجدية حروف
والهاء والعني والجيم األلف ى تُسمَّ فمثًال والحنجرة. والحلق واألسنان واللسان َفتنَي الشَّ
األقل، عىل نعَلم فيما بينهما، فارٍق أي دون اآلخر عن بدًال أحُدها ويُستعمل حلقية، حروًفا
والعكس عىل تعني التي «عل» من بدًال «إىل» تعني التي «ال» تُستعمل النحو هذا وعىل
أو ُمتشاِبهة النصِّ أجزاء جميع تُصبح أن األحيان من كثري يف يحدث وبذلك صحيح.

معنى. بال أصواتًا تكون
تُستعمل فمثًال والظروف، العطف لحروف املعاني د تَعدُّ هو للتشابُِه الثاني والسبب
كلمة تُفيد وكذلك حينئذ. ذلك، مع ألن، لكن، «و»: فتعني والتمييز للرَّبِْط السواء عىل الواو
وكذلك إلخ. … احرتاق أن، ِمثلما، عندما، إذا، ، أنَّ مع ، ألنَّ معاٍن: ثمانية أو سبعة «كي»

تقريبًا. األدوات جميع يف الحال
من لها ليس األفعال أنَّ هو امُلتشابهات، من كثري عنه ينتج ثالث، سبٌب وهناك
وأزمنة سابق، ماٍض ُمستقبٌل أو أتمُّ ماٍض أو ُمستمرٍّ ماٍض أو ُمضارع اإلخبارية الصيغة
اإلخبارية يَغتنَي الصِّ يف أزمنة أية تُوَجد وال األخرى، اللغات يف بكثرة تُستعمل أخرى
والحقيقة أزمنة. أيَُّة تُوَجد فال اإلنشائية الصيغة يف ا أمَّ الحارض، الزمن سوى واملصدرية

األساليب. هذه نعرف وال اللغة هذه عىل نتعوَّد لم الذين نحن لنا بالنسبة ⋆ أعني 15
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يَغ والصِّ األزمنة هذه بتعويض تَسمح اللغة هذه مبادئ من ُمستنبََطة قواعد هناك أنَّ
أهملوها الُكتَّاب أقَدَم فإنَّ ذلك مع البالغة، من رفيٍع مستوى وعىل بسهولة، الناقصة
كما تمييز، بال املايض وعىل الحارض عىل للداللة امُلستقبل الزمن واستعملوا ا، تامٍّ إهماًال
اإلنشائية الصيغة عىل للداللة اإلخبارية والصيغة امُلستقبل، عىل للداللة املايض استعملوا

امُلتشابهات. من كثريٌ ذلك عن فنتج األمر، صيغة وعىل
خطورة أكثر آَخَرين سبَبنَي أيًضا نذُكر لالشتباه، الثالثة األسباب هذه إىل وباإلضافة
والثاني امُلتحرِّكة، الحروف تُعادل حروف لَديهم ليست العربانيني أنَّ هو األول بكثري،
تأكيده أي أقوى، بصورٍة املعنى يُربزوا أن أو املكتوب كالمهم موا يُقسِّ أن يتعوَّدوا لم أنهم
والحركات،16 النقط بإضافة النقَصني هذين عىل التغلُّب يُمكن كان أنه شكَّ وال بعالمات.
ُعلماء واستعملوها َوضعوها الذين ألنَّ الَوسيلتنَي؛ بهاتنَي الُوثوق نستطيع ال ولكنَّنا
(أي نقاط دون كتَبوا فقد القدماء أما شيئًا. ُسلطتهم تُساوي ال ر، ُمتأخِّ عٍرص يف لُغويُّون
يف النقاط أُضيفت فقد كثرية، شهادات ذلك عىل تدلُّ كما حركات) ودون ِعلَّة حروف دون
وكذلك اآلن، لَدينا التي فالنقاط التوراة، تفسري بوجوب الناس اعتَقَد عندما ر ُمتأخِّ عرص
الرشوَح سلطتها يف تَُفوق وال بها التصديق لنا يحقُّ ال حديثة تفسريات هي إنما الحركات،
إىل «الرسالة ملؤلِّف نغِفر أن يِجب ملاذا يعرفون ال يَّة الخاصِّ هذه يجهلون ومن األخرى.
تفسريًا (٣١ :٤٧) الخروج سفر من ا نصٍّ ٢١ اآلية ،١١ اإلصحاح يف تفسريَه العربانيني»
ن ِممَّ الكتاب معنى يعِرف أن الحواري عىل مفروًضا كان وكأنَُّه امَلنقوط، للنصِّ ُمخالًفا
يستطيع وحتى رون. امُلتأخِّ هؤالء هم أخطئوا الذين أنَّ أرى جانبي من وأنا نقطوه!
يرِجع االختالف هذا أنَّ ذاته الوقت يف يرى وأن ذلك ِصدق من ق يتحقَّ أن فرٍد كلُّ
املنقوط النصَّ نقرأ فنحن مًعا، التفسريين هنا أذكر امُلتحرِّكة، الحروف غياب إىل فقط
املجموعة من وهو ألف إىل عني الحرف نُغريِّ (وعندما أو عىل.» إرسائيل «وسجدت هكذا:
إرسائيل «وسجدت الرسالة: ُمؤلِّف يقرأ ذلك مقابل ويف الرسير.»17 رأس «إىل نفسها)

والضمة. والكرسة الفتحة هنا بالحركات املقصود 16
العصا تُذَكر Septante السبعينية ويف التكوين، لِسفر الِعربي النصِّ عىل لسبينوزا َقيِّمة ُمالحظة هذه 17

فإنه Gunkel جونكل أما البنه. البطريق يُقدِّمها كتحيٍَّة يَعقوب عصا ال يُوسف عصا ولكنها ير الرسَّ ال
بأن يوسف وعَده أن بعَد هللا يَشُكر كي يعقوب عليه ارتكز الذي الرسير رأس تَعني الكلمة أنَّ يعتقد

تمنَّاه. الذي القرب يف يضَعُه
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األوىل الكلمة عن تختِلف ال التي «ماتي» كلمة «ميتا» بكلمة استبدل أن بعد العصا.» رأس
عن ال يعقوب شيخوخة عن املوضع هذا يف تتحدَّث الرواية كانت ا وَلمَّ الِعلَّة. حروف يف إالَّ
يعقوب انحنى يقول: أن أراد خ امُلؤرِّ أن فاألرجح التايل، اإلصحاح يف الحال هو كما مَرِضه
يَتَّكئون عًصا إىل العمر بهم يتقدَّم أن بعد حقيقًة امُلسنُّون يحتاج (إذ عصاه» «رأس عىل
هذا الحروف. استبدال رضورة تتطلَُّب ال القراءة هذه أنَّ عن فضًال الرسير، عىل ال عليها)
فقط، التكوين ِسفر نصِّ مع العربانيني إىل الرسالة نصِّ اتفاق أُثِبَت أْن به أُِرد لم امَلثَل
نوليها أن يُمكن التي الثِّقة َضعف ِمقدار أُبنيِّ أن الخصوص، وجه وعىل أيًضا، أردُت بل
يشكَّ أن إذن عليه ُمسبََقة أحكاٍم ُدون الكتاب تفسري يُِرد فمن الحديثة، والحركات للنقاط

جديد. من فحَصه يُعيد وأن النحِو هذا عىل أكمل الذي النصِّ يف
وطبيعتها العربية اللغة تركيب هو هذا كان ملَّا إنَُّه قائلني: موضوعنا، إىل ولنَُعد
يبلُغ عدًدا امُلتشاِبَهِة النصوص هذه من يُصادف املرء أنَّ كيف ِبسهولة نفهم أن يُمكننا
وال جميًعا، لها الحقيقي املعنى بتحديد يسمح واحد نهج معه يُوَجد ال ا حدٍّ الكثرة من
النصوص ُمقابلة طريق عن الحاالت جميع يف التحديد ذلك إىل الوصول نأُمل أن يُمكننا
املعنى إىل للوصول الوحيد الطريق هو هذا أن بَيَّنَّا (وقد اآلخر البعض عىل بعضها
تستطيع ال ناحية فمن اللغوي)، لالستعمال طبًقا كثريًة َمعاني يُفيُد واحد لنصٍّ الحقيقي
يكتُب لم نَبيٍّ أيَّ أنَّ إىل نظًرا ُمصادفًة؛ إال نصٍّ عىل الضوء تلقي أن النصوص ُمقابلة
نَستنِبط أن نستطيع ال أُخرى ناحيٍة ومن هو، كلماته أو آخر نَبيٍّ كلمات َح ليُوضِّ رصاحًة
الحياة، أمور بتدبري يتعلَّق فيما إالَّ آَخر حواري أو نَبيٍّ ِفكر من حواري أو نبيٍّ ِفكر
بامُلعجزات يتعلَّق ما أي النظرية، األمور عن حديثهم يف ال ِبجالء، قبل من أوضحنا كما
يف النصوص من كثرٍي وجود عىل األمِثلة ببعض أيًضا أُبرِهَن أن وأستطيع القصص. أو
وأنتِقل اآلن املوضوع هذا عند َف أتوقَّ أالَّ ل أُفضِّ ولكنِّي رشُحها، يُمكن ال امُلقدَّس الكتاب
الكتاب لتفسري الصحيح املنهج صعوبة عىل أُبِديها أن أودُّ التي األخرى امُلالحظات إىل

يُعاِلجها. أن املنهج هذا يَستطيع ال التي والعيوب
للظروف التاريخية املعرفة يتطلَّب أنه من تأتي املنهج هذا يف أخرى صعوبة هناك
أنَّنا والواِقع األحيان. ُمعَظم يف َلَدينا تتواَفُر ال معرفة وهي الكتاب، أسفار لكل الخاصة
كنَّا (إذا كتَبُوها الذين األشخاص نجَهل أو األسفار، هذه من كثرٍي ُمؤلِّفي تماًما نجَهل
ال أخرى، ناحيٍة ومن بعد. فيما بالتفصيل سأُبنيِّ كما فيهم نشكُّ أو التعبري) هذا ل نُفضِّ

262



الكتاب تفسري

وال الحقيقيني، ُمؤلِّفيها نجَهُل التي األسفار هذه ُكتبَْت زماٍن أيِّ ويف ُمناسبة أيَِّة يف ندري
النَُّسخ من عدٌد لها ُوِجد التي األصلية املخطوطات جاءت ن وِممَّ وقَعْت من أيدي يف نعلم
مصدٍر من مخطوطاٍت يف أُخرى كثرية نَُسخ18 هناك كانت إْن أخريًا نعلم وال امُلتباِينة.
أالَّ قصدُت ولكنِّي جميعها، الظروف هذه أهمية آَخَر موضٍع يف بإيجاٍز بَيَّنُت وقد آخر،
يُمكن ال أموًرا ن يتضمَّ كتابًا نقرأ عندما إنَّنا هنا. سأُضيفها التي املسائل بعض عن أتحدَّث
أن العبَث فِمَن الغموض، يف غاية بألفاٍظ كتابًا نقرأ عندما أو إدراكها، يُمكن وال تصديقها
أن ُمطلًقا نَستطيع وال وُمناَسبتِها، الكتابة وزمن ُمؤلِّفه نعِرف أن دون معناه عن نبحث
كلها. الظروف هذه نعرف أن دون يَقِصده أن يُمكن كان ما أو امُلؤلِّف قصده ما نعرف
األحكام جميع من نتحرَّر بحيث أفكارنا نُنظِّم فإنَّنا بدقة، هذا كلَّ عَرْفنا إذا العكس وعىل
وال أقل، أو يستحقُّ ا ِممَّ أكثََر أجِلِه من الكتاب أُلِّف من أو املؤلِّف نُعطي ال أي امُلسبََقة،
أن وأعتقد عينيه. نُصَب امُلؤلِّف يَضَعها أن املمكن من كان التي تلك سوى أهداًفا ر نتصوَّ
ُمختلفة، ُكتٍُب يف للغاية ُمتشابهة روايات نقرأ األحيان من كثرٍي ففي للجميع، واضح هذا
قرأُت أنِّي ألذُكر وإني ُمؤلِّفيها. عن آرائنا الختالف تبًعا عليها ُحكمنا يختلف ذلك ومع
جناحني ذا تنِّينًا يَمتطي أن عادِتِه من كان الغاِضب19 روالن يدعى رجًال أنَّ ما كتاٍب يف
الناس من كبريًا عدًدا بُمفرده يفِرتس يشاء، كما املناطق جميع يف ويُحلِّق الهواء يف يَطري
أيِّ عىل َرها تصوُّ الذهن يستطيع ال النوع هذا من أخرى ُخرافية وحكايات والعمالقة.
ِسفر يف ثالثة وحكاية برسيه،20 عن تماًما ُمشابهة ًة قصَّ ألوفيد كتاٍب يف قرأُت وقد نحو،
رجل)21 ألِف قتَْل سالح دون وحَده استطاع (الذي شمشمون عن امللوك ِسفر ويف الُقضاة
وعربٍة بُخيول، السماء إىل الوصول إىل األمر به وانتهى الهواء يف يَطري كان الذي إيليا وعن

.Leçons معنى ما حدٍّ إىل يُفيد والكلُّ قراءات أو ِصيَغ أو نَُسخ هنا املقصود 18
١٥١٦ سنة كتَبَها L’Arioste ألريوست كوميدية ِشعرية َملحمة Orlando Furioso الغضب روالن 19

لألعمال مثًال تُعدُّ وامللحمة ناِقصة. وتركها ١٤٩٥ سنة كتَبَها التي Boïrado بويرادو مَللحمة تكملة
النهضة. عرص يف األدبية

Méduse ميدوز رأس قطع Danaé ودانيه زيوس ابن اليونانية األساطري أبطال أحد Persée برسيه 20
.Mycènes ميسني وأسس Tirynthe تريانت ملك وأصبح Andromède أندروميد ج وتزوَّ
رجل.» ألف به وقتََل وتناَوَله يَده فمدَّ طريئًا حمار لحي «ووجد :(١٥ :١٥ (القضاة، 21
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كلٍّ عىل أحكاُمنا تختلف ذلك ومع للغاية ُمتشابهة الحكايات هذه إنَّ أقول: نار.22 من
الثاني وامُلؤلِّف خيالية، تفاهاٍت إالَّ يكتُب أن يقِصد لم األول فامُلؤلِّف كبريًا؛ اختالًفا منها
نقتَِنع جعلنا الذي الوحيد والسبب ُمقدَّسة.24 أشياء قَصَد والثالث سياسية،23 غايًة َقَصد
أشياء كتَبوا الذين امُلؤلِّفني معرفة أنَّ أثبَتْنا وهكذا امُلؤلِّفني. عن كوَّنَّاه الذي الرأي هو بذلك
نفسها األسباب ولهذه كتاباتهم. لتفسري خاص بوجٍه رضورية معقولة َغري أو غاِمضة
حكاياٍت ن يتضمَّ لنصٍّ امُلختلفة يغ الصِّ بني من الصحيحة يغة الصِّ اختيار نستطيع ال
لم وإن يَغ، الصِّ هذه ن تتضمَّ التي األصليَّة املخطوطات بمصدر معرفتنا بقْدِر إالَّ غامضة

أعظم. بُسلطٍة يتمتَّعون مُلؤلفني أخرى مخطوطاٍت يف أخرى ِصيَغ هناك تكن
ال أنَّنا وهي املنهج، لهذا وفًقا الكتاب أسفار تفسري يف نِجدها أخرية صعوبة وهناك
متى إنجيل أنَّ هَو السائد فالرأي كاِتبها، لُغة يف أي األصلية، لَُغتها يف األسفار هذه نملك
تساؤل وهناك العربي. النص ُفِقَد ثُمَّ بالعربية، ُكِتبتا قد العربانيني إىل الرسالة وكذلك
إىل تُرِجم قد أنه ُرشوحه يف يؤكد عزرا25 فابن أيُّوب، ِسفر بها ُكِتَب التي اللُّغة عن
التي املنحولة، الكتب عن أتحدَّث ولن غموضه. سبب هو هذا وأنَّ أُخرى، لُغٍة من العربية
يف املنهج هذا عن تنشأ التي الصعوبات جميع عَرْضُت وهكذا بكثري، أقلَّ ُسلطتها تَُعدُّ
الصعوبات هذه أعدُّ وأنا به، امُلتعلِّقة التاريخ مُلعطيات النَّقدي بالفحص الكتاب، تفسري
الكتاب، من كثرية نصوٍص معانَي نعِرف ال بأنَّنا القول يف أتردَّد ال بحيث الخطورة من
تُؤدِّي أن يُمكن ما أنَّ من ُقلتُه، ما أُكرِّر أن أودُّ ولكني يقني، أي دون نُجِملها أنَّنا أو
القاِبَلة َغري باألشياء يَتعلَّق فيما األنبياء ِفكر َفهم من تمنََعنا أْن هو الصعوبات هذه إليه
والتي بالذِّهن، إدراكها نستطيع التي األشياء أما تَخيَُّلها. إالَّ نَستطيع ال والتي لإلدراك،

ناِريَّة وخيل نارية مركبٌة إذا يتحاَدثان وُهما سائرين كانا «وفيما :١١ :(١٢ ،١١ :٢ الثاني، (امللوك 22

أبي، يا أبي، يا يُرصخ وهو ناظر «وأليشاع :١٢ ماء.» السَّ نحَو العاصفة يف إيليا وطَلَع بينهما فصَلْت قد
شطرين.» وشقها ثيابه فأمسك أيًضا يََره لم ثُمَّ وُفرسانه إرسائيل َمركبة يا

سياسية. غاية Métamorphoses أوفيد ِشعر من سبينوزا يجعل 23

يف يقِصد ولكنه ُمؤلِّفيها، عن ألفكارنا طبًقا األدبيَّة األعمال عىل نحكم نحن الظاهر: يف سبينوزا يقول 24
الشعرية. األدبية األعمال يف لها أمثاًال نِجد وقصص أشعار ُمجرَّد هي الكتابات روايات أنَّ الحقيقة

األول. الفصل من ،٣ الهامش انظر 25
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يسُهل التي األشياء إن إذ ُمختلف؛ فأمرها ًرا26⋆ تَصوُّ عنها ن نُكوِّ أن بسهولة نستطيع
هل السَّ من يعود ال ا حدٍّ الغموض من عنها التعبري يبلغ أن يُمكن ال بطبيعتها، إدراكها
رشح السهل فمن يفَهم.» ملن تكفي واحدة «كلمة القائل: للمثل طبًقا وذلك فهمها، معه
تماًما، ومعقولة للغاية يَسرية أشياء إالَّ يكتُب لم ألنه اللُّغات وبكلِّ الناس لجميع إقليدس
ويتأكََّد تفكريه يُدِرك حتى بها كتََب التي باللغة ٍة تامَّ معرفٍة إىل ُمطلًقا اإلنسان يحتاج وال
األطفال، معرفة تتعدَّى ال ا جدٍّ عادية معرفٌة لذلك تكفي بل الحقيقي، للمعنى فهمه من
واللغة وعاداته، إليها يَرمي كان التي والغاية املؤلِّف حياة معرفة امُلفيد من يكون ال كذلك
امُلختلفة يَغ والصِّ ومصريه، الكتاب، وظروف كتب، ومتى لهم، كتََب وَمن بها، كتَب التي
كتَبوا من جميع عن أيًضا يُقال إقليدس عن يُقال وما جْمَعه. قرَّروا الذين هم ومن للنص،
بسهولٍة نستطيع أننا إىل إذن ذلك من ننتهي بطبيعتها. تُدَرك ألن قابلة موضوعاٍت يف
فيما الكتاب ِفكر نُدرك أن بالكتاب، تاريخية معرفة من إليه ل التوصُّ يُمكننا بما ة، تامَّ
يتمُّ إذ يقني؛ عن معناها نعِرف أن نستطيع الحالة هذه يف وأنَّنا الُخلقية، بالتعاليم يتعلَّق
بني للغاية شائعة ألنها تداوًال، الكلمات بأكثِر ة الحقَّ بالتقوى امُلتعلِّقة التعاليم عن التعبري
الحقيقي الخالص كان ا فلمَّ ذلك، عن وفضًال فهمها. ويَسُهل ا جدٍّ يسرية وألنها الناس،
فيما إالَّ الحقيقية الطمأنينة نجد ال وكنَّا النفس، طمأنينة يف يَكُمنان الرُّوحية والسعادة
يتعلَّق فيما الكتاب ِفكر يقنٍي عن نُدِرك أن نستطيع أنَّنا الواضح فمن تام، بوضوح نعلمه
إىل يدعو ما هناك فليس وإذن الرُّوحية. عادة للسَّ والرضورية للخالص الجوهرية باألمور
والذهن، بالعقل إدراكها عن نعجز األحيان أغلب يف ُكنَّا ا َلمَّ ألنَّنا األمور، باقي عىل القلق

النافعة. األشياء باب يف منها الغرائب باب يف أدخَل أموًرا اعتبارها فيِجب

أيًضا أعني بل فحسب، ة بدقَّ عليها الربَهنَُة يُمكن التي األشياء إدراكها يُمكن التي باألشياء أعني ⋆ ال 26

الربهنة يُمكن لم ولو حتى الدَّهشة فينا تُثري أن ُدون وفهمها ُخلُقي بيقنٍي إدراكها تَعوَّدنا التي األشياء
التي باألشياء أقصد كذلك عليها. الربهنة قبل إقليدس قضايا إدراك القادمني أوُل يستطيع إذ عليها؛
حدود تتعدَّى ال عندما املايض أو بامُلستقبل منها يتعلَّق ما سواء القصص، والواضحة: إدراكها يُمكن
هذه عىل رياضيٍّا الربهنة يُمكن ال أنه مع والعادات والنُُّظم القانون مواد وكذلك اإلنساني، التصديق
تبدو التي والروايات غامضة، بطريقة عنها يُعربَّ التي تلك إدراكها يُمكن ال التي باألشياء وأعني األمور،
األشياء هذه بعض معنى بإدراك الدِّراسة لنا تَسَمح َمنهِجنا تطبيق مع التصديق. حدود تتجاوز أنها

امُلؤلِّف. إليه قَصَد كما
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بما ورشحُت الكتاب، لتفسري الصحيح املنهج النحو هذا عىل بيَّنُت قد أنني أعتِقد
أن اآلن يرى شخٍص كلَّ أنَّ عندي شكَّ وال املوضوع، هذا ُمعالجة يف طريقتي الكفاية فيه
امُلميِّزة وِصفتَه النور هذا طبيعة أنَّ ذلك الفطري؛ النور سوى نوًرا يتطلَّب ال املنهج هذا
من مرشوعة نتيجة بوصفها إيَّاها واستخالِصِه الغامضة األشياء استنباطه يف تنحِرص
هذا. من أكثر منهجنا يتطلَّب وال معروفة، أنها عىل امُلعطاة األشياء أو املعروفة األشياء
ال ذلك ولكن التوراة، نه تتضمَّ ما كلِّ لتوضيح يكفي ال املنهج هذا بأنَّ نُسلِّم أنَّنا شكَّ وال
القويم الطريق هو إليه، يدعو الذي الطريق أن إىل يرِجع بل املنهج، يف نقٍص إىل يرجع
وعًرا الزمان َمرِّ عىل أصبح بحيث قبل، من يَسلكوه ولم الناس، يَتَِّبعه لم الذي والصحيح
موجودة صعوبات من ذكرتُُه بما تماًما ذلك حُت وضَّ أنِّي وأعتقد فيه. السري يَستحيل يكاد

فيه.
النور أن يظنُّون من رأي أوًال هناك لرأينا. امُلخاِلفة اآلراء نفحَص أن إالَّ اآلن يبَق لم
ا أمَّ الطبيعة. يفوق نُوٍر وجود من لذلك بُدَّ ال وأنه الكتاب، تفسري عىل يقِدر ال الطبيعي
أن أنفسهم ُهم عليهم ينبغي ما فهذا الطبيعي، النُّور إىل يُضاف الذي النور هذا هو ما
يَعِرتفوا، أن هذا برأيهم أرادوا أنهم أفَرتِض أن إالَّ أستطيع ال جانبي من وأنا حوه. يُوضِّ
من كثرية لنصوٍص الحقيقي املعنى من تأكُِّدهم بعَدم إيهاًما، أكثر تعبرياٍت ُمستخدمني
الطبيعة، يفوق شيئًا اإلطالق عىل فيها نَِجد فلن تفسرياتهم إىل نَظْرنا إذا ألنَّنا ذلك الكتاب؛
بأن رصاحة يعرتفون من بتفسريات هذه تفسرياتهم قاَرنَّا ولو تخمينات. ُمجرَّد سنَِجد بل
البرش، ابتداع من التفسريَين فكال تماًما؛ ُمتشاِبهة لوجدناها الطبيعي، النُّور إالَّ لَديه ليس
الطبيعي، النُّور كفاية عَدم عن يقولونه ما ا أمَّ التفكري. يف طويل جهٍد إىل يرِجع وكالهما
قبل من بَيَّنَّا كما — الكتاب تفسري يف الصعوبة تأتي ال ناحيٍة فمن باطل؛ أنه املؤكد َفِمن
عىل الحصول أهملوا من ُخبث) نُقل لم (إن تَراخي من بل الفطري النور َضعف من —
ناحيٍة ومن ذلك، فيه يستطيعون كانوا الذي الوقت يف بالكتاب ونقدية تاريخية معرفٍة
يُعطيها ِهبٌة امُلخطئون) إالَّ بذلك يُسلِّم (والكل الطبيعة يَُفوق الذي النور هذا فإنَّ أخرى،
بل وحَدهم املؤمنني يَعظوا أالَّ اعتادوا قد والحواريني األنبياء أنَّ إالَّ وحَدهم، املؤمنني هللا
عىل قاِدرين أيًضا كانوا األخريين هؤالء أن إذن بُدَّ فال أيًضا، والفاسقني ار الكفَّ وعظوا
بية الصِّ يَِعظون كانوا لو كما والحواريُّون األنبياء لظهر وإالَّ والحواريني، األنبياء ِفكر َفهم
فهمها دام ما موىس، قوانني وضع العبَث من ولكان الُعقالء، الرجال ال الصغار، واألطفال
أن اعتقادي ففي وإذن، قانون. أي إىل يحتاجون ال الذين وحَدهم، املؤمنني عىل ُمستحيًال
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َفهم أجِل من الطبيعة يفوق الذي النور عن يبحثون الذين هؤالء ينُقص الطبيعي النور
ِهبٍة عىل الحصول عن — أعتقد فيما — يكونون ما أبعد وهم والحواريني، األنبياء أفكار

الطبيعة. تُفوق إلهية
من نَصٍّ لكلِّ أنَّ يعتِقد كان االختالف. كلِّ ُمخاِلف آَخر رأي ميمون27 البن وكان
الحقيقي املعنى نَعِرف أن نستطيع ال وأنَّنا ُمتعاِرضة، ومعاني بل كثرية معاني الكتاب
العقل يُعارض يشءٍ عىل يحتوي ال — نحن ه نُفرسِّ كما — أنه نعرف ما بقْدِر إالَّ نصٍّ أليِّ
النصِّ تفسري وَجَب للعقل ُمناقًضا وكان حرفيٍّا تفسريًا النصُّ ُفرسِّ فإذا ويناقضه.28
الجزء ،٢٥ الفصل يف تامٍّ بوضوٍح عنه يُعربِّ ما وهذا واضًحا. كان مهما آخر تفسريًا

بقوله: نبوخيم موريح كتابه من الثاني

الكتاب يف نَِجدها التي النُّصوص بسبب العالم بِقَدم التسليم نرُفض ال أنَّنا اعلم
تلك من أكثََر ليسْت العالم خلق إىل تُشري التي النصوص ألنَّ العالم؛ خلق عن
التي النصوص تأويل من يَمنَُعنا ما هناك وليس جسم. هللا أنَّ إىل تُشري التي
النصوص بعض مع َقبُل من فَعْلنا كما تأويلها عن نتورَّع ُكنَّا وما الخلق، تُفيد
أسهَل األوىل) الحالة (يف التفسري كان ُربما بل جسم، هلل يكون أن رَفْضنا عندما
نعبُُده الذي هللا جسميَّة رْفِضنا ِمن أيَْرسَ العالم بِقَدم تسليمنا وكان عناءً، وأقلَّ
العقيدة هذه ورفضُت التفسري بهذا أقوم أن أشأ لم ذلك ومع للكتاب، ْرشِحنا يف

لسببني: العالم) (ِقَدم

تفسري يَتحتَّم وبالتايل جسًما، ليس هللا أن عىل بوضوٍح الَربْهنة يمكن (١)
ِلِمثل حتًما يُوَجد إذ الربهان؛ هذا الَحريف معناها يُناِقض التي النصوص كلِّ
بُرهان أيُّ يُوَجد ال العكس وعىل الحريف) التفسري (غري آخر تفسري الحالة هذه
ُمتَِّفًقا يكون حتى الكتاب تأويل يف ف التعسُّ يَتحتَّم ال وبالتايل العالم، ِقدم عىل

بعنوان Munk منك ترجمه والذي الحائرين» «داللة العربي الكتاب هو Moreh Nebuchim كتاب 27

انظر ميمون، ابن حياة (عن Doctor perplexorum هي القديمة الالتينية الرتجمة Guide des égarés
األول). الفصل من ،١٦ الهامش

الفصل). هذا من ،١ الهامش (انظر التفسري أساس هو الداخيل النقد أي وحَده العقل 28
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األقلِّ عىل يَجَعلُنا ما األسباب من لَدينا ن يكوِّ رأيًا أعني ظاهري، رأٍي ُمجرَّد مع
ُمضاًدا. رأيًا عليه ل نُفضِّ

عليها تقوم التي امُلعتقدات يُعاِرض ال ِجسًما ليس هللا بأنَّ االعتقاد (٢)
أرسطو، عند الحال هو كما العالم، بِقَدم االعتقاد أنَّ حني يف إلخ، … الرشيعة

الرشيعة. أساس عىل يقيض

الُربهان لَديه قام فلو ُقلناه؛ ما بوضوٍح فيها يظَهر التي َميمون ابن أقوال هي تلك
العقيدة هذه تبدو بحيث وتفسريه ًفا تعسُّ الكتاب تأويل يف تردَّد ملا العالم ِقدم عىل عقًال
بِقَدم يُبرشِّ أن أراد الكتاب أن من قاطٍع يقنٍي عىل عندئٍذ َليكون إنه منه. صادرة وكأنَّها
الحقيقي املعنى من يَستيقَن أن يُمكن ال فهو وإذن ذلك. يف الكتاب عارض مهما العالم،
هذه دامت وما الكتَّاب، يقوله ما حقيقة يف يشكُّ دام ما واضًحا، كان مهما للكتاب،
نعَلَم فلن الحقيقة، هذه عىل الربهان يُقم لم وطاملا بالُربهان. نظِره يف تَثبُْت لم الحقيقة
الَحْريف املعنى كاَن إن نعَلَم لن وبالتايل له، ُمناقًضا أم العقل مع ُمتَّفًقا الكتاب كان إن
يف بأنَّنا كليًَّة أَُسلِّم فإني صحيحة، التفسري يف الطريقة هذه كانت فإذا باطًال. أم صحيًحا
ما كلِّ استنباط يَستحيل ألنه الطبيعي، النور غري آَخَر نُوٍر إىل للكتاب تفسرينا يف حاجة
فالنور قبل)، من ذلك بيَّنَّا (كما الفطري بالنور معروفة مبادئ من تقريبًا الكتاب يحتويه
املحتوى، هذا من األكرب الجزء بحقيقة يتعلَّق يشءٍ أيِّ عىل الَربَهنَِة عن إذن عاِجز الطبيعي
وسنحتاج أفكار، من فيه ما وعىل للكتاب الصحيح املعنى عىل الَربْهنة عن يعجز وبالتايل
لكان صحيحة، ميمون ابن طريقة كانت فلو ذلك، عن وفضًال آخر. نُوٍر إىل ذلك يف عندئٍذ
بها، االضطالع عن عاجزون أو بالرباهني جاهلون األحيان أغلب يف هم الذين ة، العامَّ عىل
ولكن شهادتهم، عىل أو امُلتفلِسفني ُسلطة عىل ُمعتِمدين إالَّ بالكتاب يتعلَّق بيشءٍ يُسلِّموا أالَّ
وهذا الكتاب، تفسريهم يف الخطأ من َمعصومون الفالسفة أنَّ يَفِرتضوا أن بالتايل عليهم
أمٌر وهو البابوية، من ونوع جديد، كهنوت أخرى، كنسية ُسلطة وجود افرتاض يَعني
التفسري يف منَهَجنا أنَّ صحيح االحرتام. نفوسهم يف يبعث ا ِممَّ أكثَر ة العامَّ ُسخرية يُثري
هذا توجيه يحقُّ ال ولكن تتعلَّمها، أن ة العامَّ تستطيع ال التي بالعربية، معرفًة يتطلَّب
والحواريون األنبياء إليهم َه َوجَّ الذين وهم اليهود وغري اليهود ة عامَّ ألنَّ إلينا؛ االعرتاض
فكر بها يُدِركون وكانوا والحواريني، األنبياء لغة يفهمون كانوا لهم وكتَبوا َمواِعظهم
وهي إليها، َدعوا التي التعاليم حقيقة عىل الرباهني يَجهلون كانوا أنَّهم ِحني عىل األنبياء،
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وإذن األنبياء. ِفكر يفهموا حتى َمعرفتها عليهم كان أنَُّه ميمون ابن يرى التي الرباهني
عن أتحدَّث ألنَّني ين، امُلفرسِّ شهادة عىل رضورة العامة يعتِمد أن يشرتط ال فَمنهُجنا
أيِّ بوجود يعِرتف ال ميمون ابن أنَّ حني عىل والحواريني، األنبياء لغة يعرفون كانوا ة عامَّ
ة بالعامَّ يتعلَّق فيما أما األنبياء. ِفكر بها يُدِرك أن ويستطيع األشياء ِعَلل يعِرف ي عامِّ
الرضورية الحقائق جميع إدراك بسهولٍة يمكنهم أنه َقبُل من بَيَّنَّا فقد هذا عرصنا يف
الحقائق هذه دامت ما عليها، تقوم التي الرباهني يجهلون كانوا وإن لغة، بأيَِّة للخالص
ين، امُلفرسِّ شهادة عىل ال اإلدراك،29 هذا وعىل امُلتداولة، باللغة عنها التعبري يسُهل شائعًة
يشء. يف الُعلماء حظِّ عن يختِلف ال ة العامَّ حظَّ فإنَّ ذلك، سوى فيما ا أمَّ ة. العامَّ يعتمد
أوًال يفِرتض إنه فحصها. يف ن ولنتَمعَّ ميمون ابن نَظر وجهة إىل فلنرِجع حال، أيَِّة وعىل
كباًرا فالسفًة جميًعا كانوا وأنهم املوضوعات، جميع عىل بينهم فيما ُمتَِّفقون األنبياء أنَّ
يف ذلك خطأ بَيَّنَّا وقد الحقيقة. عَرفوا ألنهم االستنتاج ُقدرة ويُعطيهم عظاًما، والُهوتيِّني
بالكتاب الكتاب معنى عىل الربهنة يُمكن ال أنه ثانيًا ميمون ابن ويفِرتض الثاني، الفصل
الكتاب (ألنَّ ذاِته بالكتاب عليها الربهنة يُمكن ال إليها يدعو التي األشياء حقيقة ألنَّ نفِسه،
والِعَلل الحدود طريق عن عنها يتحدَّث التي باملوضوعات يُعرِّفنا وال يشءٍ عىل يُربِهن ال
يُمكن ال يشء ِبَدوره هو للكتاب الحقيقي املعنى أنَّ ميمون ابن رأي ففي وإذن األوىل)
بَيَّنَّا ألنَّنا الفصل؛ هذا من االستنتاج هذا خطأ ويَتَِّضح منه. اسِتخالصه أو عليه الَربَهنة
يُمكن وال وحده، بالكتاب إالَّ الكتاب معنى من ق التَّحقُّ يُمكن ال أنَُّه وباألمثلة باالستدالل
الطبيعي. بالنُّور معروفة أشياء عن الكتاب تحدَّث ولو حتى وحَده، منه إالَّ اسِتخالُصه
طبًقا فة ُمتعسِّ بطريقٍة وتأويله الكتاب تفسري لنا يَحقُّ أنه ميمون ابن يفِرتض وأخريًا،
كان ولو حتى به، أخرى َمعاني واستبدال عمًدا الحريف املعنى ورْفض امُلسبقة، آلرائنا
أمام تبدو الرُّخصة هذه ومثل الذهن. إىل أقَربَها أو املعاني أوضح هو الحريف املعنى هذا
ويف الفصل هذا يف عليه برهنَّا ِلَما ة التامَّ ُمعارضتها عن فضًال رة ُمتهوِّ ُمتطرِّفة الجميع

نفَهم أنَّنا يعني وهذا السابق)، سبينوزا تعليق (انظر بسهولة للكتاب الُخلقية التعاليم إدراك يُمكن 29

كما الُخلقية بالحقيقة طبيعية حدسيَّة معرفة لَدينا أنَّ يَعني ال ولكن األسفار، ُمؤلِّفي قصد بسهولٍة
ثُمَّ أوًال بالَخوف التعاليم، إىل الناس يحتاج العكس عىل بل الخلقية، ة الحاسَّ أنصاَر األخالِقيُّون يعني
ِلسنج رأي عىل الَوحي معنى هو وهذا الثالث)، الفصل من ،١٤ الهامش (انظر ذلك بعد والعقل بالُحبِّ

البرشي». الجنس «تربية يف
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يفعل لن إنه بها؟ فاعل هو فماذا الُعظمى، الُحريَّة بهذه له لنُسلِّم ولكن السابقة. الفصول
األعظم النور وهو عليه، الَربَهنة يُمكن ال ما بالعقل نعِرف أن نستطيع ال فنحن شيئًا.
من العكس وعىل ميمون. ابن لقاعدة طبًقا وتفسريه رشَحه نستطيع ال كما الكتاب، من
بيَّنَّا كما ُمطمئنون، ونحن وتوضيحه بمنهجنا رشَحه األحيان ُمعظم يف نستطيع ذلك،
اليسري من فإنَّ عناء، ُدون بطبيعِتِه إدراكه يُمكن بما يتعلَّق فيما أما وبامَلثَل. باالستدالل
إذن ميمون ابن فمنهج قبل. من بَيَّنَّا كما وحَده، ياق بالسِّ باالستعانة َمعناه إىل الوصول
الحقيقي املعنى َفهم يف الثِّقة عىل تماًما يقيض أنه عن فضًال اإلطالق، عىل منه فائدَة ال
نرُفض إذن فنحن التفسري، يف آَخر بمنهٍج إليه الوصول ة العامَّ يستطيع ما وهو للكتاب،

فيها. فائدة ال ُممتِنعة فاسدة طريقًة بوصفها ميمون ابن طريقَة
ُمتَِّفقة غري أنها قبُل من ذكْرنا فقد الفريسيني، بني املتداولة نَن بالسُّ يتعلَّق فيما واآلن
وحده السبب ولهذا قوة، أكثر شهادٍة إىل فتحتاج الرومان حرب ُسلطة أما نفسها. مع
حرب ُسلطة أنَّ عىل نفسه بالكتاب لنا يُربِهن أن أحٌد استطاع لو أنه والحقُّ أرُفضها.30
َلَما املايض، يف اليهود أحبار ُسلطة بَلَغتْه ما اليقني من يَبلُغ أساٍس عىل قائمة الرومان31
هناك، كان كذلك الفاِسقني. الكَفَرة البابوات بعض ة ِخسَّ ِبسبَِب ذلك، مع اعتقادي تزعزع
إجرامية، بوسائل الحربوية منصب إىل وصلوا فاِسقون كَفَرة العربانيني، أحبار بني من
التثنية، (انظر: الرشيعة تفسري يف ُمطَلقة ُسلطة الكتاب، لوصايا طبًقا ذلك، مع لهم وكان
هذا من شهادة أيَُّة هناك تكن لم ملَّا ولكن 32.(٨ :٢ مالخي، ،١٠ :٣٣ ،١١-١٢ :١٧
حرب بِمثل الناس ينخِدع ال وحتى الروماني. الحرب سلطة يف قائًما يظلُّ الشكَّ فإن النوع،

وبالتايل Les Chrétiens réformés الديني اإلصالح أنصار امَلسيحيني ويُخاطب هنا سبينوزا يتحدَّث 30
ديكارت. وليس سبينوزا هو حقيقة امُلقِنع الفيلسوف يكون

الفصل. هذا من ،١٤ الهامش انظر 31
وال تصنع لك يقولون الذي والُحكم إليك يُلقونها التي الرشيعة «بحسب :١١ :(١١-١٢ :١٧ (التثنية، 32

الكاهن من يسَمع ال حتى ًا ُمتجربِّ كان رجل «وأي :١٢ يَرسة.» وال يَمنًة به يُفتونك الذي القول عن تُحد
إرسائيل.» من الرش واقلع الرجل ذلك فليقتُل القايض من أو إلهك الرب ليخُدم هناك الواقف

وَمحرقًة أنفك يف ِطيبًا ويجعلون رشيعتك وإرسائيل أحكامك يعقوب «يعلمون :(١٠ :٣٢ (التثنية،
مذبحك.» عىل

الوي.» عهد ونقضتُم الرشيعة يف كثريين وشكَّكتُم الطريق عن فعدلتم أنتم «أما :(٨ :٢ (مالخي،
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أنَّ نذُكر أن يِجب حرب، إىل أيًضا تحتاج الكاثوليكية، الديانة أنَّ يعتقدون وال العربانيني،
سلطة إىل رضورية حاجٍة يف كانت لألمة، العام القانون ن تكوِّ كانت التي موىس رشائح
بَِقيت َلَما يشاء، كما الرشائع تفسري ُحريَّة فرٍد لكلِّ كان لو إذ عليها؛ للُمحافظة ة عامَّ
فاألمر الدين حالة يف أما ا. خاصٍّ فرديٍّا قانونًا العام القانون وألصبح ولتفكَّكت، الدولة،
وِصدقها النفس يُرس بل الخارجية األفعال ليس الدين قوام ألنَّ االختالف، كل ُمختِلف
إجبار يُمكن وال ة. عامَّ ُسلطة أليَِّة أو قانوٍن أليِّ يخضُع ال فهو ثَمَّ ومن طويَّتِها، وُحسن
يلزم ما إنَّ بل الرُّوحية، السعادة عىل الحصول عىل بالقوانني أو بالقوة كان، أيٍّا إنسان،
الُحرُّ الُحكم ُكلِّه ذلك وقبَل الصحيحة، الرتبية وكذلك األخوية، التَّقيَّة النصائح هو لذلك
الدينية، املسائل يف حتى التفكري، ُحريَّة يف ُمطَلق َحقٌّ فرٍد لكلِّ كان ا فلمَّ وإذن السليم.
الحقَّ إذن فرٍد لكل فإنَّ إنسان، أيِّ من الحقِّ هذا انتزاع ر تصوُّ امُلستحيل من كان وملَّا
والواقع لنفسه. وتفسريه رشحه يف وبالتايل الدين، عىل الُحكم يف امُلطلقة لطة والسُّ امُلطَلَق
امُلتعلِّقة القوانني تفسري يف الُعليا لطة السُّ للُقضاة أصبح أجله من الذي الوحيد بَب السَّ أنَّ
فرٍد لكلِّ يكون نفسه بَب السَّ ولهذا العام؛ بالنظام ُمتعلِّق هنا األمر أنَّ هو العام، بالنظام
(الحق) القانون ِنطاق يف يدُخل ذلك ألنَّ عليه، والُحكم الدين ح َرشْ يف امُلطلقة لطة السُّ
الدولة،33 قوانني تفسري ُسلطة اكتَسب قد العربانيني حرب كان فإنَّ ذلك، وعىل الخاص.
تفسري ُسلطة لَديه الروماني (البابا) الحرب أنَّ ذلك من نَستنِتج أن اإلطالق عىل ينبغي فال
أن هذه العربانيني حرب ُسلطة من بسهولٍة ينتج إذ الصحيح؛ هو العكس إنَّ بل الدين،
منهجنا أنَّ سبََق ا ِممَّ نستخِلص أن يُمكننا وكذلك الدين. أمور يف الحرية ُمطَلق فرٍد لكلِّ
ترِجع الكتاب تفسري يف الُعليا السلطة كانت ا َلمَّ ألنه ذلك األفضل؛ هو الكتاب تفسري يف
الطبيعي النور سوى للتفسري أخرى قاعدة أية هناك تكون أن ينبغي فال فرد، كلِّ إىل

ال أنه الفصل هذا نهاية يف يُثِبُت النُّصوص يف لها أساَس ال البابا ُسلطة أنَّ سبينوزا بنيَّ أن بعد 33

هو يقول كما أو الصحيح، الدين بصَدد ُدمنا ما رها تَصوُّ يُمكن وال ُمطلًقا السلطة هذه مِلثل وجود
وسيُعطي الخارجية. باألعمال يَعتني ال الذي الباطني الدِّين وهو Religion Universelle الشامل الدِّين
ال إنَُّه أي عرش) التاسع الفصل (انظر الخارجية العبادة شئون تنظيم يف الحقَّ الُعليا لطة السُّ سبينوزا
الدين يَفِصل ولكنَُّه للدولة تاِبعًة الكنيسة يجعل بل والكنيسة، الدولة بني امُلعارصون، يقول كما يَفِصل،
هللا، حقِّ يف الخطأ ُدون ِلَقيرص ِلَقيرص ما إعطاء هي إذن سبينوزا نظرية والدولة. الكنيسة عن والفلسفة

الحرية. عن التَّخيلِّ ُدون لَقيرص ِلَقيرص ما إعطاء بْرشط هلل هلل ما وإعطاء
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فمن خارجية، ُسلطة تُوَجد وال الطبيعة يفوق نور يُوجد فال الناس، جميع بني امُلشرتك
ذَوو الفالسفة إالَّ يَتَِّبعه أن يُمكن ال بحيث الصعوبة من املنهج هذا يكون أالَّ إذن الواجب
الناس، جميع بني امُلشرتك العادي الذهن ُمتناَول يف يكون أن يَِجب بل النافذة، البصرية
التي الصعوبات أنَّ بالفعل لنا تَبنيَّ وقد كذلك، منهجنا أنَّ بَيَّنَّا وقد قدرتهم مع وُمتناِسبًا

املنهج. هذا طبيعة إىل ال الناس إهمال إىل ترِجع فيه نَِجدها
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الثامن الفصل

اخلمسة األسفار أنَّ عىل الربهنة
…ليستصحيحة

وصموئيل وراعوث والُقضاة يَشوع وأسفار الخمسة األسفار أنَّ عىل الربهنة تتمُّ وفيه
واحد. أم كثريون ُمؤلِّفون األسفار لهذه كان إن نبحث ثُمَّ صحيحة، ليست وامللوك

∗∗∗

وبيَّنَّا امُلقدسة، الُكتب معرفة عليها تقوم التي واملبادئ األُسس السابق الفصل يف تناَوْلنا
هذه أهملوا الُقَدماء ولكن امُلقدَّس، للكتاب والنَّقدية التاريخية املعرفة إالَّ ليسْت أنها
أن بعد ُفِقدت فقد ونقلوها َدوَّنوها أنَّهم من وبالرغم رضورتها. من بالرغم املعرفة
ولقد واملبادئ. األُُسس هذه من كبري ُجزءٌ كليًَّة ِمنَّا ضاع وبالتايل الزمان، عوادي أصابتْها
إىل بأمانٍة ونََقَل االعتدال، حدَّ ُملتزًما بعُد، فيما الخَلُف، ظلَّ لو ذلك ل تَحمُّ باإلمكان كان
ِخيانَتُُه كانت فقد هو، اختَلَقها بدعوى عليه يدخل أن ُدون وَجَده الذي القليل رين امُلتأخِّ
األُُسس إنَّ أي وكاذبة، بل ناِقصًة الكتاب عن التاريخية امَلعلومات أصبَحِت أن يف سببًا
نستطيع ال بحيث الكم، حيث من فقط كافية َغري ليَسْت الكتاب معرفة عليها تقوم التي
عزمي استقرَّ فقد لذلك، الكيف. حيث من َمعيبة أيًضا إنَّها بل كامًال، شيئًا عليها نُقيم أن
أن أخىش ولكنِّي فيه، الشائعة امُلسبقة األحكام ِمن هوت الالَّ أُخلَِّص وأن حها أَُصحِّ أن عىل
معه الناس يَُعد لم َحدٍّ إىل األمور وصَلِت فقد األوان؛ فوات بعد أَتَت قد ُمحاولتي تكون
األحكام عن بعناٍد يُدافعون وأصبَحوا بالدين، امُلتعلِّقة آراءهم أحٌد ح يُصحِّ أْن يُطيقون
عدٍد عند إالَّ مكاٍن أي للعقل يَُعد ولم الدين، باسم بها كون يَتمسَّ التي امُلتميِّزة امُلسبقة
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سأُحاِوُل ذلك ومع واسًعا، انتشاًرا انترشت قد امُلسبَقة األحكام أنَّ حني عىل (نسبيٍّا)، قليٍل
الكامل. اليأس إىل يدعو ما هناك ليس إذ النهاية؛ إىل ُمحاولتي يف وسأستَِمرُّ

قاموا بمن امُلتعلِّقة امُلسبََقة باألحكام سأبدأ ُمنظَّمة بطريقٍة بحثي يف أَسريَ ولكي
الجميع ظنَّ لقد الخمسة. األسفار بتدوين قاموا بمن أوًال وسأبدأ امُلقدَّسة، الُكتُب بتدوين
َمن عدُّوا أنَّهم حتى شديد، بإرصاٍر الرأي هذا أيَّدوا الفريسيني إنَّ بل موىس، أنه تقريبًا
حرٍّا فكره كان رجل وهو — عزرا ابن فإنَّ السبب، ولهذا املارقني. من ذلك ِخالَف يَظنُّ
لم — أعلم فيما الخطأ هذا إىل تَنبََّه من أول وهو به، يُستهان ِعلُمه يكن ولم ما، حدٍّ إىل
فلن أنا ا أمَّ ُمبَهمة. بألفاٍظ إليه باإلشارة واكتفى رصاحة، رأيه عن اإلفصاح عىل يَجُرؤ
«التثنية»: عىل رشِحه يف عزرا ابن أقوال هي هذه ناصًعا. الحقِّ وإظهار توضيحها أخىش
رشيعته موىس ُكتُب … عرشة االثنتي ِرسَّ تعِرف ُكنَت لو إلخ. … األردن نهر وراء «فيما
رسيره، ذا هو ها … هللا جبل عىل به سيُوحي … األرض عىل الكنعاني وكان … أيًضا
الوقت يف ويُثِبت ، يُبنيِّ القليلة الكلمات بهذه الحقيقة.» تعرف حينئذ حديد، من رسيٌر
بعده عاش آَخر شخٌص ُمؤلِّفها إنَّ بل الخمسة األسفار ُمؤلِّف هو ليس موىس أنَّ ذاته،

يذكر: ذلك عىل وللربهنة ُمختلًفا. ِسفًرا كتََب موىس وأن طويل، بزمٍن

األردن. نهر يَعُرب لم ألنَُّه التثنية؛ ُمقدِّمة يكتُب لم موىس أن (١)
٢٧؛ التثنية، (انظر واحد َمذبٍح حافة عىل تامٍّ بوضوٍح كلُّه موىس ِسفر نُِقش (٢)
أنَّ ذلك عن وينتُج األحبار، عدد حسب حجرة عرشة اثنتي من ن يتكوَّ 1(٣٢ :٨ يشوع،
بقوله امُلؤلِّف إليه َقَصد ما وهذا الخمسة، األسفار من بكثرٍي أقلَّ حجمه يف كان موىس ِسفر
قبُل من املذكور اإلصحاح يف عرشة االثنتي اللَّعنات َقَصد يكن لم ما عرشة» االثنتَي «ِرس
الرشيعة موىس دوَّن أن فبعَد الرشيعة؛ ِسفر يف تُوَضع لم أنَّها ظنَّ ُربَّما والتي التثنية، يف

ِحجارة لك تنصب إلهك الرب يُعطيك التي األرض إىل األردن عبوركم «يوم :٢ :(٢–٨ :٢٧ (التثنية، 1

عربتُم «فإذا :٤ التوراة.» هذه كالم جميع عليها تكتب عربَت «ومتى :٣ بالكلس.» وتطليها عظيمة
مذبًحا إلهكم للربِّ مذبًحا هناك «وتبنون :٥ «… اليوم بها آِمُركم أنا التي الحجارة هذه تَنُصبون األردن
:٧ «… إلهكم للربِّ مذبًحا تبنون منحوتة غري حجارة «من :٦ حديًدا.» عليه ترفعون ال الِحجارة من

واضحة.» كتابة التوراة هذه كالم جميع الحجارة عىل «وتكتبون :٨ «… ذبائح «وتذبحون
إرسائيل.» بَني بحرضة كتَبَها التي موىس اشِرتاع تثنية الحجارة عىل هناك «وكتب :(٨–٣٢ (يشوع،
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الرشيعة. تطبيِق عىل اليمني ِبحلِف الشعب يُجِربَ كي اللَّعنات هذه يَتلُوا أن الالويني أمَر
من ن يتكوَّ والذي موىس، بموت الخاص التثنية، يف األخري اإلصحاح يقِصد كان وربَّما
االفرتاضات وكذلك االفرتاضات هذه فحص يف ن التَمعُّ من هنا فائدة وال آية. عرشة اثنتي

اآلخرون. كوَّنها التي
التوراة.» هذه موىس كتََب «وقد :(٩ :٣١) التثنية يف َوَرد قد أنه يَذُكر كذلك (٣)
أقوال يَروي آَخَر كاتبًا قائلُها يكون أن بدَّ ال بل ذلك، قال قد موىس يكون أن ويَستحيل

وأعماله. ُموىس
بالد يف إبراهيم رحلة الراوي يَُقصُّ وفيه (١ :١٢) التكوين من النصَّ هذا يَذُكر (٤)
عىل بوضوٍح يدلُّ وهذا األرض.» يف حينئٍذ (والكنعاني) «والكنعانيون ويُضيف الكنعانيني
موت بعَد ُكِتبت قد الكلمات هذه أنَّ بُدَّ فال يكتُب. كان عندما كذلك يَُعد لم األمر أنَّ
إىل عزرا ابُن ويُشري املناطق. هذه يشغلون يَعودوا ولم الكنعانيون ُطِرَد أن وبعَد موىس،
هذه يف حينئٍذ الكنعاني «وكان فيقول: نفسه النصِّ لهذا رشحه يف بوضوٍح املعنى هذا
يَحتلُّها كان التي األرض هذه عىل استوىل نوح، حفيد كنعان، أن هذا يَعني قد األرض،
به.» يَبُوح أالَّ يعرفه من عىل ِرسٌّ فُهناك كذلك، األمر يكن لم فإن آَخر، شخٌص قبُل ِمن
أن أراد قد الراوي ويكون األرض، من البُقعة هذه عىل استوىل قد كنعان كان إذا أنه أي
كنعان كان لو أما تَقُطنها. أُخرى ة أُمَّ كانت عندما قبُل من كذلك يكن لم الوضع أنَّ يُبنيِّ
الراوي قْصد لكان التكوين)2 من ١٠ اإلصحاح من يتَِّضح (كما البقاع هذه َفَلح من أول
الكنعاِنيِّني ألنَّ ُموىس يُكن لم فالرَّاوي وإذن يكتُب، كان وقتََما كذلك يَُعد لم الَوْضع أنَّ
عزرا ابن يُوحي الذي ُّ الرسِّ هو وهذا األرض، هذه يَمِلكون يزالون ال كانوا ُموىس زمان يف

بِكتماِنه.
يَحِمل ولم هللا، جبل َي ُسمِّ ُموريا4⋆ جبَل أن 3(١٤ :٢٢) التكوين يف جاء أنَُّه يَذُكر (٥)
الزمان. يف موىس عن ر ُمتأخِّ االختيار وهذا املعبد، بناء يف الرشوع بعد إالَّ االسم هذا

آٍت وأنت غزَّة إىل جرار نحَو آٍت وأنت صيدون من الكنعاِنيِّني تُخوم «وكانت :(١٩ :١٠ (التكوين، 2

الِشع.» إىل وصبوئيم وأَدمة وعمورة سدوم نحَو
يرى.» الرَّبِّ جبَُل اليوم يُقال ولذلك يَرى الرب امَلوِضع ذلك إبراهيم ى «وَسمَّ :(١٤ :٢٢ (التكوين، 3

سيُوحى اليوم َي ُسمِّ الذي املكان فيقول: االسم بهذا الجبل ي يُسمِّ الذي إبراهيم وليس الراوي ⋆ إنه 4

هللا. سريى إبراهيم اه َسمَّ هللا جبَل عىل
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ذلك بعد سيختار هللا بأنَّ تنبَّأ إنَُّه بل هللا، اختاره مكاٍن أيِّ إىل يُشري ال موىس أنَّ والواِقع
هللا. اسم عليه سيُطلق مكانًا

ة الخاصَّ الرواية يف الكلمات بعض تُدِخل (٣ (اإلصحاح التثنية أنَّ يَذُكر وأخريًا، (٦)
وها اآلخرين العماِلقة5⋆ بنَي ِمن وحَده باشان ملك ِعَوج بَِقي «ولقد باشان: ملك بِعَوج
عند الرباط يف املوجود أذُرع ِتسعة ُطوله الذي الرسير هذا حديد، من رسير رسيره، هو

إلخ.» … آمون أطفال

بُمدَّة موىس بعد عاَش األسفار هذه كتََب من أنَّ عىل تامٍّ بوضوٍح تدلُّ اإلضافة هذه
ويَذُكر ا، جدٍّ قديمة قصًصا يَروي ُمؤلٍِّف طريقُة األشياء عن الحديث يف فطريقتُه طويلة،
وفضًال به. َموثوًقا كالَمُه ليجعل البعيد، الزمن هذا من باِقيًة زالت ما التي اآلثار بعض
استوىل الذي داود عرص يف إالَّ الحديدي الرسير هذا عىل يُعثَر لم أنه شكَّ فال ذلك، عن
الوحيدة، اإلضافة هي هذه وليست 6(٣٠ :١٢ (الثاني، صموئيل يَروي كما الرباط عىل
منيس بن يائري مدَّ «وقد الرشح: هذا موىس كلماِت إىل بقليٍل ذلك بعد الراوي7 يُضيف إذ
كما املناطق هذه عىل اسمه وأطَلق واملهاِتيِّني الحسوريني حدود حتى عرجوب عىل ُحكَمه
هذه أضاف املؤرخ إنَّ أقول يائري.» باسم اآلن حتى قرى وهناك باشان. اسم عليها أطَلَق
من بَِقَي ما أعطيُت «وقد بقليل. ذلك قبل أوردها التي موىس كلمات بها ليَرشح الكلمات
ُحكم وسيمتدُّ منيس، قبيلة نصف إىل ِعَوج يَمِلُكها كان التي باشان َمملكة وكلِّ جلعاد
امُلعارصين العرباِنيِّني أن شكَّ وال العمالقة.» بأرض ى تُسمَّ التي كلها باشان عىل عرجوب
أنها يَعلموا لم ولكنهم يهوذا، قبيلة إىل تنتمي التي يائري بالد يعرفون كانوا الكاتب لهذا

(٢٠ (اإلصحاح األول األخبار ِسفر يف عَلم اسم أنها ويبدو ُمدانني «رقائيم» العربية الكلمة ⋆ تعني 5

عائلة. إىل تُشري أنها وأظنُّ
بالِحجارة الذهب من قنطاًرا َوزنُُه وكان رأِسِه عىل ملكام تاج «وأخذ :(٣٠ :١٢ الثاني، (صموئيل 6

ا.» جدٍّ وافرة غنيمًة املدينة من وأخرج داود رأس َفوق فكان الكريمة
ُمستعِمًال الخمسة األسفار روايات ألََّف الذي الشخص وهو Historien لكلمة ترجمة املؤرخ أو الراوي 7

موىس. بعد طويلة ُقرونًا قديمة وثائق
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البالد هذه هي ما يََرشح أن إىل اضطرَّ لذلك العمالقة؛ أرُض وأنها عرجوب ُحكم تحت
يف ُسكَّانها اها سمَّ ِلَم نفسه الوقت يف يُخربنا وأن االسم، هذا قديًما عليها يُطَلق كان التي
األخبار (انظر: َمنيس قبيلة إىل ال يهوذا قبيلة إىل يَنتمون أنهم مع يائري، باسم الوقت هذا
التي الخمسة األسفار نصوص وكذلك عزرا ابن فكر رشحنا وهكذا 8،(٢١-٢٢ :٢ األول،
إبداء يُمكن إذ األمور، أهمَّ يذُكر أن فاتَُه قد أنه يبدو ولكن هذا. ِفكره يُثِبَت لكي ذَكَرها،

فمثًال: األسفار. هذه عىل خطورًة أكثر ُمتعدِّدة أخرى ُمالحظات

شهاداٍت عنه يُعطي وإنما فحْسب الغائب بضمري موىس عن الكتاب يتحدَّث ال (١)
رجًال موىس وكان لوجه، وجًها موىس مع هللا كان موىس، مع هللا «تحدَّث مثل: عديدة
الجيش وكالء عىل موىس فسخط .(٣ :١٢٥ (العدد، الناس جميع من أكثر ا جدٍّ حليًما
من يُقم ولم هللا، خادم موىس مات لقد (١ :١٣ (التثنية، هللا موىسرجل .(١٤ :٣١ (العدد،
يف امُلتكلِّم بضمري أفعاله ويقصُّ موىس يتحدَّث العكس وعىل كموىس.» إرسائيل يف نَبيٌّ بعُد
فيقول: بنفسه، كتَبَها والتي للشعب موىس َرشَحها التي الرشيعة فيها ُكِتبت التي التثنية9
حيث فر السِّ آخر يف إالَّ إلخ.» … الرب ورجوُت إلخ) … ١٧ ،١ :٢ (التثنية، الربُّ «كلََّمني
هذه الشعب ُموىس أعطى كيف روايته يف ويَحكي موىس أقوال نَقَل أن بعَد خ امُلؤرِّ يَستمرُّ
ذلك، كلُّ حياته. انتهت ذلك وبعد أخريًا، تحذيًرا أعطاهم ثُمَّ كتابًة َرشَحها) (التي الرشيعة
موىس بأنَّ االعتقاد إىل يدعو كلُّها ة القصَّ نُصوص ومجموع والشواهد الكالم طريقة أعني

آَخر. شخٌص كتَبَها بل األسفار هذه يكتُب لم

وهو واتََّخذها جلعاد أبي ماكري بنت عىل حرصون دخل «ثُمَّ :٢١ :(٢١-٢٢ :٢ األول، األيام (أخبار 8

أرض يف مدينة وعرشون ثالٌث له وكان بائري َوَلد «وسجوب :٢٢ سجوب.» له فوَلَدت سنًة ستِّني ابن
جلعاد.»

الحديثة النقد لنظريَّات وطبًقا موىس، إىل ِنسبته يُمكن الذي الوحيد هو التثنية سفر أنَّ سبينوزا يَعتِرب 9
يف Helcias حلقيا األعظم الكاهن ألََّفه أو وجَده الذي فر السِّ أنه ويُحتَمل خاص، َمصدر التَّثنية ِلِسفر

.(١٤ :٣٤ الثاني، األيام أخبار ،٨ :٢٢ الثاني، (امللك Iosias يوشيا امللك أيام

277



والسياسة الالهوت يف رسالة

األيام وحزن ودفنه موىس موت فقط تقصُّ ال الرواية هذه أن أيًضا نذكر أن يِجب (٢)
عاشوا الذين باألنبياء ُقوِرن إذا األنبياء، جميع فاق أنه أيًضا تروي بل للعربانيِّني، الثالثني
(التثنية، لوجٍه» وجًها الربُّ عرفه الذي كموىس إرسائيل يف نبيٌّ بعُد من يُقم «ولم بعَده
أتى آَخر شخص أو نفسه موىس بها يُديل أن امُلمكن من يكن لم شهادة هذه .(١ :٣٤
استعمل قد املؤرخ أنَّ سيما ال عديدة، بقروٍن بعَده عاش شخٌص بل ُمبارشًة، بعده من
يعِرف «ولم القرب: عن ويقول إرسائيل.» يف نبيٌّ بعُد من يَُقم «ولم املايض: الفعل صيغة

.(٦ :٣٤ (التثنية، هذا» يوِمنا إىل قربَه أحٌد
يف بها ُعرفت التي األسماء عليها تُطَلق لم األماكن بعض أن أيًضا نذُكر أن يِجب (٣)
تابََع إبراهيم إنَّ يُقال إذ طويل؛ بوقٍت بعَده ُعرفت أسماء عليها أُطلقت بل موىس، زمن
إالَّ تحِمله التي املدينة تأُخذه لم اسم وهو 10،(١٤ :١٤ التكوين، (انظر: دان حتى أعداءه

11.(٢٩ :١٨ (انظر: طويلة بمدة يشوع موت بعد
:١٦) الخروج يف فرُيَوى موىس، موت بعَد ما إىل األحيان بعض يف الروايات تمتدُّ (٤)
حدود عىل مسكونة أرٍض إىل وصلوا حتى يوًما أربعني املنَّ أكلوا إرسائيل بني أنَّ 12(٣٥
يُخِربنا وكذلك 13.(١٢ :٥) يشوع ِسفر عنها يتحدَّث التي اللحظة حتى أي كنعان، بالد
يف َمِلٌك يَمِلك أن قبل أدوم أرض يف َمَلكوا الذين امللوك «وهؤالء :(٣١ :٦) التكوين ِسفر
قبل األدوميِّني يحكمون كانوا الذين امللوك عن يتحدَّث املؤرخ أنَّ شكَّ وال إرسائيل.» بني

ثالثمائة بيتِِه يف املولودين حشمه جرَّد أُِرس قد أخاه أنَّ إبرام سِمع ا «فلمَّ :(١٤ :١٤ (التكوين، 10

دان.» إىل أثرهم يف وجدَّ عرش وثمانية
ذلك قبل املدينة اسُم وكان إلرسائيل ُولِد الذي أبيهم باسم دان املدينة وا «وَسمَّ :(٢٩ :١٨ (القضاة، 11

الييش.»
إىل امَلنَّ أكلوا عامرة، أرٍض إىل ذهبوا أن إىل سنًة أربعني امَلنَّ إرسائيل بنو «وأَكَل :(٣٥ :١٦ (الخروج، 12

كنعان.» أرض حدوَد واَفوا حني
بعُد من إرسائيل لبني يُكن فلم األرض غلَِّة من أكلوا منذ الغد ِمن املنُّ «فانقَطَع :(١٢ :٥ (يشوع، 13

السنة.» تلك يف كنعان أرض غلَِّة من وأكلوا
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الثاني، صموئيل (انظر: أديميا يف ِضدَّه حاِميات ويضع لُحكِمه14⋆ داود يُخِضَعهم أن
15.(١٤ :٨

األسفار يكتُب لم موىس أنَّ النهار وضوح واضًحا يبدو كلها امُلالحظات هذه من
بمزيٍد ِشئَت، إن لتبحث، ولكن عديدة، بقروٍن موىس بعد عاش شخٌص كتَبَها بل الخمسة،
الثابت، فمن الخمسة، األسفار يف واملذكورة نفسه، موىس كتَبَها التي األسفار يف ة قَّ الدِّ من
يقول وال عمالق، ِضدَّ الحرب عن هللا بأمر كتََب موىس أن 16(١٤ :١٧) «الخروج» يف أوًال،
ِسفر إىل إشارة 17(١٤ :٢١) «العدد» يف تَِرد بل كتَب، ِسفر أي نفسه اإلصحاح هذا لنا
أعمال كلِّ وعىل عمالق، ِضدَّ الحرب قصة عىل شكَّ وال يحتوي الرب» «حروب ى يُسمَّ
موىس بأنَّ 18(٢ :٢٣) «العدد» يف الخمسة األسفار ُمؤلِّف يشَهُد (التي امُلعسكرات إقامة
باسم يُعَرف آخر سفًرا هناك أنَّ (١٤ :٢١) «الخروج» يف جاء كما كتابًة). عَرَضها قد

عليه خرجوا الذي Ioram يورام حكم حتى الوقت ذلك منذ ملوك Iduméens لألدوميني يكن ⋆ لم 14

:٢٢ األول، امللوك (انظر امللوك بَدَل اليهود أقامهم عسكريُّون ُحكَّام لهم كان بل (٢٠ :٨ الثاني، (امللوك
آِخر بدأ هل نتساءل واآلن .(٩ :٣ الثاني، امللوك (انظر مِلك لقَب أدوميا حاكم عىل أُطِلق بعدها (٤٨
أراد التكوين ِسفر من اإلصحاح هذا يف الكتاب أن أم َمِلًكا شاءول يُصبح أن قبل ُحكمه األدوِميِّني ملوك
من أنه يبقى ولكن املسألة هذه مناقشة يُمكن يُهَزموا؟ أن دون ماتوا الذين امللوك أسماء ذكر ُمجرَّد
وعىل وحَده هلل خاضعة دولة أقام الذي وهو العرباِنيِّني ملوك قائمة يف موىس وْضع بمكاٍن السطحية

امَلَلكيَّة. من نقيٍض طرف
ملًكا.» عليهم وأقاموا يهوذا أيدي تحت من األدوميُّون خرج أيامه «ويف :(٢٠ :٨ الثاني، (امللوك

وكيل.» فملك أدوم يف ملك يكن «ولم :(٤٨ :٢٢ األول، (امللوك
فلم أيام سبعة َمسرية وداروا أدوم وملك يهوذا وملك إرسائيل ملك «فمىض :(٩ :٣ الثاني، (امللوك

املرتجم). ذكر من (اآليات وراءهم» التي للبهائم وال لَعْسكرهم ماءً يَِجدوا
جميع وصار كلها أدوم يف ُمحافظني أقام ُمحافظني، أدوم يف «وجعل :(١٤ :٨ الثاني، (صموئيل 15

لداود.» عبيًدا األدوِميِّني
ِذكر سأمُحو فإنِّي يَشوع عىل واتْلُه الكتاب يف ذكًرا هذا اكتُب ملوىس الرَّبُّ «وقال :(١٤ :١٧ (الخروج، 16

السماء.» تحت من عماليق
أرثون.» وأودية العاصفة عبور واِهب عربوا الربِّ حروب كتاب يف يُقال «ولذلك :(١٤ :٢١ (العدد، 17

خروجهم.» يف مراِحلُهم وهذه الربِّ أمِر حسب عىل بمراحلهم خروجهم موىس «فكتََب :(٢ :٢٣ (العدد، 18
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هذا يحتوي وال هللا. مع عهًدا عقدوا عندما اإلرسائيليِّني أمام موىس قرأه العهد»،19 «سفر
ووصاياه هللا رشائع عىل إالَّ يحتوي ال إنَّه أي قليلة، أشياء عىل إالَّ الرسالة هذه أو فر السِّ
يُنكر أن يُمكن وال .٢٤ اإلصحاح حتى ،٢٢ اآلية ٢٠ اإلصحاح يف «الخروج» يف املوجودة
أنه يُرَوى ففيه تحيُّز. ودون السليم، الفهم من بيشءٍ املذكور اإلصحاح هذا يقرأ من ذلك
هللا كلمات التَّوِّ عىل كتََب هللا، مع امُلربَم العهد يف الشعب رأي موىس عَرَف أنه بمجرَّد
بعض إقامة بعد الصباح يف العهد رشوط للشعب العام امُلجتمع أمام قرأ ثُمَّ ووصاياه،
عَرف أن بعد ِرضاه بمْحِض العهد هذا يف الشعب دخل القراءة هذه وبعد الطقوس.
العهد كتابة استغرَقتْه الذي الوقت ِضيق إىل ونظًرا الرشوط. هذه شكٍّ بال كلهم، الناس
أكثر فر السِّ هذا يحتوي أالَّ حتًما كان — العهد هذا طبيعة إىل نظًرا وكذلك — امُلربم
نَِة السَّ يف سنَّها التي الرشائع جميع َرشَح قد موىس أنَّ الثاِبِت َفِمن وأخريًا اآلن. ُقلتُه ا ِممَّ
جديًدا وعًدا الشعب من وأخذ 20،(٥ :١ التثنية، (انظر: مرص من الخروج بعد األربعني
يحتوي ِسفًرا كتَب ثُمَّ 21،(١٤ :٢٩ التثنية، (انظر: الرشائع لهذه خاِضعني يظلُّوا بأن
ي ُسمِّ وقد 22.(٩ :٣١ التثنية، (انظر: الجديد العهد هذا تَرشُح التي الرشائع هذه عىل
العهد رواية طويلة بُمدَّة ذلك بعد يشوع إليه أضاف وقد هللا» توراة «ِسفر فر السِّ هذا
(انظر: هللا مع يُِقيمونه عهد ثالث وهو أيامه، يف جديد من نفسه عىل الشعب قطعه الذي
عهد عىل نفسه الوقت يف يحتوي ِسفر أي لَدينا يُكن لم وملَّا 23.(٢٥-٢٦ :٢٤ يشوع،
مع فلنَْهِذ وإالَّ ُفقد، قد السفر هذا بأنَّ رضورًة نعِرتف أن فيِجب يشوع، وعهد موىس
فلقد هواه؛ حسب الكتاب كلمات تأويل يف ف يتعسَّ الذي الكلداني،24 الشارح يوناتان

ورقة. أو رسالة العربية يف «سفر» كلمة تعني 19

فقال.» الرشيعة هذه ْرشح يف موىس َرشع مؤاب أرض يف األردن عرب «يف :(٥ :١ (التثنية، 20

القسم.» وهذا العهد هذا قاِطع أنا وحَدُكم معكم «وليس :(١٤ :٢٩ (التثنية، 21

الربِّ عهد تابوت حاميل الوي بني الكَهنَة إىل ودفعها التوراة هذه موىس «وكتََب :(٩ :٣١ (التثنية، 22

إرسائيل.» شيوخ وسائر
يف وُحكًما رسًما لهم وجعل اليوم ذلك يف عهًدا للشعب يشوع «فقطع :٢٥ :(٢٥-٢٦ :٢٤ (يشوع، 23

البلوطة تحت هناك وأقامه كبريًا حجًرا وأخذ هللا توراة سفر يف الكالم هذا يشوع «وكتب :٢٦ شكيم.»
الرب.» َمقِدس عند التي

املتعدِّدة التوراة يف املوجود األصيل للنصِّ اآلرامية اللغة إىل الرتجمة هي الكلداني)، (الشارح العبارة 24

العربي. النص مع Polyglotte اللُّغات
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بجهله، يَعِرتف أن عىل الكتاب يُحرِّف أن الصعوبة، هذه أقلقتُْه أن بعد امُلرتِجم هذا ل فضَّ
يشوع «وكتب :(٢٦ :٢٤ (انظر: يشوع سفر من الكلمات هذه الكلدانية إىل يُرتِجم فهو
هللا.» توراة سفر مع وحِفظه الكالم هذا يشوع وكتب بقوله: هللا توراة ِسفر يف الكالم هذا
هذا أليَس ألتساءل: وإنِّي هواهم؟ يُواِفق ما إالَّ يَرُوون ال الذين أولئك مع نفَعُل فماذا
توراة ِسفر أنَّ إذن نستنِتج هو؟ َوضِعِه من جديٍد لكتاٍب وابتداًعا نفسه، للكتاب إنكاًرا
أدخله كليًة، ُمختلًفا سفًرا كان بل الخمسة، األسفار من يكن لم موىس كتَبَه الذي هذا هللا
سبََق ا ِممَّ تامٍّ بوضوٍح ذلك ويظهر ارتآه. الذي املكان يف ِسفره يف الخمسة األسفار ُمؤلِّف
أنَّ التثنية، من ِذكره السابق النصِّ يف لنا يَروي عندما إنه أقول أن أُريد سيأتي. ا وممَّ
قراءته إليهم طلَب ثُمَّ األحبار أعطاه موىس أن املؤرخ يُضيف التوراة، سفر كتَب موىس
األسفار من بكثرٍي حجًما أقلَّ كان فر السِّ أن عىل يدلُّ وهذا معلومة، أوقاٍت يف الشعب أمام
ننىس وال الجميع، يفهمه بحيث عام َمجمٍع يف كلِّه قراءته امُلمكن من كان إذ الخمسة؛
ِسفر عىل دينيٍّا بامُلحافظة إالَّ يأُمر لم موىس، كتبها التي األسفار جميع بني من أنه،
ذلك بعد كتَبَه (الذي والنشيد الثاني العهد سفر وهو عليه، اإلبقاء عىل وبالِحرص واحٍد
ُهم وحَدهم الحارضون كان األول، العهد إىل فبالنسبة الشعب). أفراد لجميع يُعلِّمه كي
١٤-١٥)؛25 :٢٩ التثنية، (انظر: أيًضا للخَلف ُملِزًما فكان الثاني العهد ا أمَّ به، امُللتِزمون
عىل بامُلحافظة وكذلك امُلقبلة، لألجيال الثاني العهد ِسفر عىل دينيٍّا بامُلحافظة أمر لذلك
موىس أنَّ الثابت من يكن لم وملَّا قبل. من نا أَرشْ كما التالية القرون يخصُّ الذي النشيد
لألجيال دينيٍّا بامُلحافظة بنفسه يُوِص ولم األسفار، هذه سوى أُخرى أسفاًرا كتََب قد
من كثرية نصوص تُوَجد كانت ملَّا وأخريًا، والنشيد، الصغري التوراة ِسفر عىل إالَّ القادمة
عن يُؤكِّد، أن يستطيع ال أحًدا فإنَّ كاِتبها، موىس يكون أن يُمكن ال الخمسة األسفار
النسبة. هذه العقل يُكذِّب العكس، عىل بل الخمسة، األسفار ُمؤلِّف هو موىس أنَّ ، حقٍّ
يف له أُعطيَت التي الرشائع ني، النَّصَّ هذين عىل زيادة موىس، كتََب هل سائل: يَسألني وقد
القليل العدد هذا سوى أخرى رشائع سنة أربعني طوال موىس يكتُب ألم األول؟ الوحي
ا ممَّ بأنَّه سلَّمُت لو حتى قائًال: وأجيب األول؟ العهد سفر يف ٌن ُمتضمَّ أنه ذََكْرَت الذي

مع «بل :١٥ القسم.» وهذا العهد هذا قاِطع أنا وحَدكم معكم «وليس :١٤ :(١٤-١٥ :٢٩ (التثنية، 25

معنا.» اليوم هنا ليس من ومع إَلهنا الربِّ بحرضة اليوم معنا واِقٌف هو من
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نفسه املكان ويف نفسه الوقت يف الرشائع كتََب قد موىس يكون أن العقل مع ُمتفًقا يبدو
من بَيَّنَّا فقد السبب؛ لهذا ذلك تأكيد إمكان أُنِكر ذلك مع فإنِّي فيه، إليه أُوِحيَت الذي
ما أو نفسه، الكتاب ذلك يُثِبتُه بما إالَّ الحاالت هذه ِمثل يف نُسلِّم أن ينبغي ال أنَّنا قبُل
العقل مع الظاهر االتفاق إنَّ إذ عليها؛ يقوم التي األُسس من مرشوعة كنتيجة يُستنبَط
فَقْط الجائز فمن بهذا؛ التسليم إىل يَضطرُّنا ال العقل أن ذلك، إىل وأضيف دليًال.26 ليس
جمعها والتي موىس، يَسنُّها كان التي الرشائع كتابة الشعب يُسلِّم كان موىس مجلس أنَّ
موىس بأسفار يتعلَّق فيما هذا موىس. سرية من مكانها يف وأدخلها ر ُمتأخِّ وقٍت يف املؤرخ

األخرى. األسفار نفحص أن اآلَن وعلينا الخمسة
إنَّ بل نفسه، يَشوع وْضع من ليس يشوع ِسفر أنَّ عىل ُمماِثلة ألسباٍب سنُربِهن
27،(٢٧ :٦ (انظر: األرض آفاق طبقِت قد ُشهرته بأنَّ ليشوع شِهد الذي هو آَخر شخًصا
واإلصحاح ،٨ اإلصحاح من األخرية اآلية (انظر موىس به أوىص ا ِممَّ شيئًا يُغِفل لم وبأنَُّه
عن وفضًال نْحبَه. قىض ثم املجمع إىل الجميع دعا السنُّ به تقدَّم عندما وبأنه 28(١٥ :٩
التحديد وجه عىل يذُكر أنه إذ موته؛ بعد حدثَْت التي الوقائع إىل تمتدُّ الرواية فإن ذلك،
ويذُكر يشوع عَرفوا الذين امُلسنُّون عاش ما هللا يُعظِّمون اإلرسائيليُّون كان موته بعَد أنه
بجازر.» امُلقيمني الكنعاِنيِّني يَطُردوا «لم ومنيس): (أفرائيم أي أنهم ١٠ اآلية ،١٦ اإلصحاح
الِجزية.» يُؤدُّون عبيًدا وكانوا اليوم هذا إىل أفرائيم بني الكنعانيُّون «فأقام (ويضيف)
يف الطريقة هذه وتدلُّ األول)،29 (اإلصحاح الُقضاة ِسفر يف نفسها الرواية هذه وتُوَجد
للغاية. قديٍم يشءٍ عن يتحدَّث ذلك يكتُب َمن أنَّ عىل هذا» «يَوِمنا إىل باستعمال الحديث

األول. الفصل من ٣ والهامش السابق، الفصل من ١ الهامش الهامشني: انظر 26
األرض.» كلِّ يف خَربُه وذاَع يشوع مع الربُّ «وكان :(٢٧ :٦ (يشوع، 27

جماعة كلِّ بحرضة يشوع بها يُناِد لم موىس به أَمَر ما كلِّ من كلمة تُكن «لم :(٣٥ :٨ (يشوع، 28

معهم.» السائر والغريب واألطفال النساء مع إرسائيل
الجماعة.» رؤساء لهم وحَلَف استبقائهم عىل عهًدا لهم وقطع يشوع «وسألهم :(١٥ :٩ (يشوع،

ولم الِجزية الكنعاِنيِّني عىل َرضبوا إرسائيل بنو َقِوَي «وملَّا :٢٨ :(٢٨–٣٠ :١ (القضاة، 29

جازر.» يف بينهم فيما الكنعانيُّون فبَِقي بجاِزر امُلقيمني الكنعانيني يَطُردوا لم «وأفرائيم :٢٩ يَطرُدوهم.»
الجزية.» يؤدون بينهم فيما الكنعاِنيُّون فبِقَي ونهلول قطرون ُسكَّان يَطُردوا لم «وزبولون :٣٠
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كالب30 وقصة يهوذا بابن ة الخاصَّ ١٥ اإلصحاح من األخرية اآلية تماًما النص هذا ويُشِبُه
اإلصحاح يف أخرى حاِدثة أيًضا وهناك نفسه.31 اإلصحاح من بعدها وما ١٤ اآليات يف
وهي األردن، وراء مذبًحا أقاموا ونِصًفا ِسبطني أنَّ فيها يروى إلخ.32 … ١٠ اآلية ،٢٢
كلها؛ ة القصَّ يف بتاتًا يُذَكر لم يشوع أنَّ ًة خاصَّ يشوع، موت بعَد وقعْت أنها يبدو حادثة
ردوَدهم وينتِظر املندوبني ويُرسل الحرب أمور يف يَتشاَور الذي هو وحَده الشعب كان إذ
هذا أنَّ ١٤ اآلية ،١٠ اإلصحاح من بوضوح يظهر وأخريًا، األمر. آِخر ُموافقتَُه يُصِدر ثم
يكن «ولم الشهادة: هذه اإلصحاح يُعطينا إذ عديدة، بقروٍن يشوع بعد ُكتب قد السفر
كتب قد يشوع كان فإذا إنسان.» لَصوت الربُّ فيه سِمع بعَده وال َقبَله اليوم ذلك ِمثل
،١٠ اإلصحاح يف نفسها الرواية هذه يف املذكور السفر ذلك هو أنه املؤكد فمن سفر، أي
أنفسهم الُقضاة أنَّ يعتقد العقل سليم شخًصا أنَّ أظنُّ فال الُقضاة سفر أما 33.١٣ اآلية
الذي هو واحًدا ُمؤرًِّخا أنَّ بوضوٍح تُبنيِّ ٢١ اإلصحاح يف كلها ة القصَّ نهاية ألنَّ كتبوه؛ قد

فأقام طرِدهم عىل يهوذا بنو يقِدر فلم أورشليم ُسكان اليبوسيُّون ا «وأمَّ :(٦٣ :١٥ (يشوع، 30

اليوم.» هذا إىل أورشليم يف يهوذا بني مع اليبوسيُّون
وتلماي وأحيمان شيشاي الثالثة عناق بني هناك من كاِلب «فطَرَد :١٤ :(١٤–١٩ :١٥ (يشوع،
كاِلب «فقال :١٦ سفر.» قرية قبًال دبري اسم وكان دبري، ُسكَّان إىل هناك من «وصعد :١٥ عناق.» بني
فأعطاه كالب أخو تناز بن «عتنيئيل :١٧ زوجة.» ابنتي عكسة أُعطيه وأخذَها سفر قرية َرضَب من
بنفِسها فألقْت أبيها من حقٍل بطَلِب أغَرتْه أنها معه آتية كانت بينما «واتَّفق :١٨ له.» زوجًة ابنتَه عكسة
ينابيع فأعِطني جنوبية أرًضا أعطيتَني فإنَّك بركة َهبْني «قالت :١٩ لك.» ما كالب لها فقال الِحمار عن

ُسفلية.» وسواقي علويًَّة فأعطاها ماء،
ِسبط إىل ت انضمَّ التي (٦ :١٤ (يشوع، التكوين سفر يف العشائر إحدى س ُمؤسِّ هو Caleb كالب 31

إىل موىس بعثهم الذين عرش االثنَي الرجال بني من كان إنه ويُقال (١٨ ،٩ :٢ األول، األيام (أخبار يهوذا
الدخول أنصار من يشوع مع وكان ،(٦ :١٣ (العدد، الجنوب نحو طريًقا س ليتحسَّ عربون نحَو قادش

.(٣٠ :١٣ (العدد، صعاب من ذلك يف ا ِممَّ بالرَّغم الجنوب من كنعان إىل
جاد وبنو رأوبني بني هناك وبَنى كنعان بأرض التي األردن ِبقاع إىل «وجاءوا :(١٠ :٢٢ (يشوع، 32

النظر.» عظيم األردن عىل مذبًحا َمنيس ِسبط ونِصف
يف مكتوب وذلك أعدائهم من الشعب انتََقم أن إىل القَمُر وثبََت الشمس «فوقَفِت :(١٣ :١٠ (يشوع، 33

إلخ.» … املسقتيم ِسفر
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عِرصه يف هناك يكن لم أنه دائًما يُكرِّر ُمؤلِّفه كان ا فلمَّ أخرى، جهة ومن كله.34 كتَبَه
أسفار أما لطة. السُّ عىل امللوك استوىل أن بعد يُكتَب لم أنه شكَّ فال إلرسائيل، ملٍك أيُّ
وفاِتِه بعَد تستمرُّ ة القصَّ ألنَّ طويًال عنَدها ف التوقُّ إىل يدعو ما هناك فليس صموئيل
بقروٍن صموئيل بعد ُكِتب قد أنه بدَّ ال فر السِّ هذا أنَّ أُبنيِّ أن أُريد ذلك ومع طويل. بوقٍت
ُجملٍة يف التحذير هذا يُعطي ٩ اآلية ،٩ اإلصحاح األول، فر السِّ يف امُلؤرِّخ ألنَّ ذلك عديدة؛
له: يقول هللا ليسأل يذهب أن إرسائيل من الرجُل أراد إذا سبق فيما «وكان اعرتاضية:
فإنَّ وأخريًا، راءٍ.» قبُل من له يُقال كان نبيٌّ اليوم له يُقال الذي ألنَّ الرائي إىل نذَهب ُهلمَّ
حكومة ُكتُب من — ذاتها األسفار هذه يف ثابت هو كما — اقتباُسها تَمَّ قد امللوك أسفار
36(٢٩ ،١٩ :١٤ (انظر: يهوذا ملوك أخبار ومن 35(٤١ :١١ األول، امللوك (انظر: ُسليمان
اآلن حتى لها عَرْضنا التي األسفار كلَّ أنَّ إىل ننتهي وبذلك إرسائيل، ملوك أخبار ومن
التي الروايات وأنَّ أسماءهم، األسفار هذه تحمل الذين غري آخرون ُمؤلِّفون كتَبَها قد

قديمة. حوادث علينا تقصُّ نُها تتضمَّ
الذي أن بسهولة رأيْنا ُمحتواها، وإىل كلها األسفار هذه تسلُسل إىل اآلن نظْرنا وإذا
هْدم حتى األوىل نشأتهم منذُ القديم اليهود تاريخ يروي أن أراد واحد ُمؤرِّخ37 كتبها
تضمُّ أنها إلثبات وحَدها تكفي األسفار هذه تسلُسل طريقة أن والواقع مرَّة. ِل ألوَّ املدينة
يشوع: ة قصَّ إىل ُمبارشًة انتقل موىس حياة ة قصَّ من انتهائه فبمجرَّد واحد، ملؤرخ روايًة
ة ِقصَّ من انتهى أن وبعد إلخ.» … ليشوع هللا قال أْن هللا، خادم موىس، موت بعد «وحدث

َحُسن ما يعَمُل منهم إنساٍن كل وكان ملك إرسائيل لبني يكن لم األيام تلك «ويف :(٣٥ :٢١ (القضاة، 34

عينيه.» يف
يف مكتوبة فهي ِحكمته ووصف عمل ما وجميع سليمان أخبار بقية «وأما :(٤١ :١١ األول، (امللوك 35

سليمان.» أخبار ِسفر
ِسفر يف مكتوبة َمَلك وكيف حاَرَب كيف باربعام أخبار «وبقية :١٩ :(٢٩ ،١٩ :١٤ األول، (امللوك 36

مللوك األيام أخبار سفر يف مكتوبة عمل ما وكلُّ رحبعام أخبار «وبقية :٢٩ إرسائيل.» مللوك األيام أخبار
يهوذا.»

(األسفار Hexateuque الستة األسفار كتب الذي هو Esdras عزرا هو واحًدا ُمؤرًِّخا أنَّ سبينوزا يرى 37
امللوك. وسفري صموئيل وسفري Ruth روث وِسفر القضاة وسفر يشوع) ِسفر إىل باإلضافة الخمسة
يُحاول ولم كثرية مصادر من النصوص جمع القادم) الفصل يف سبينوزا سيقول (كما املؤرخ هذا ولكن
املؤرخ). معنى ملعرفة الفصل هذا من ،٧ الهامش (انظر ُمتعاِرضة ُمضطربة أتَْت ثَمَّ ومن بينها، التوفيق
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سبََق بما نفسها بالطريقة وربطها الُقضاة تاريخ إىل نفسها بالطريقة انتقل يشوع َموت
بوصفه راعوت سفر ألَحَق ثُمَّ إلخ.» … هللا من إرسائيل بنو طَلَب يشوع مات أن «وبعد
حدثت الُقضاة فيها يحكم التي األيام هذه «ويف الطريقة: بهذه القضاة لِسفر تذييًال
بسفر األول صموئيل ِسفر نفسها بالطريقة ربط ثُم األرض.» هذه عىل كبرية َمجاعة
وإذن نفسها. بالطريقة أيًضا الثاني إىل انتقل األول السفر هذا من انتهى وعندما راعوت،
واحد ُمؤرخ كاتبها أنَّ عىل يدلُّ الروايات به تتعاَقب الذي والرتتيب النصوص، فمجموع
بالرتتيب: ذلك بعد يُخربنا ثم العربية، ة لألمَّ األوىل النشأة ة بقصَّ يبدأ فهو ُمحدَّد؛ غرٌض له
ذلك بعد للعربانيني، العديدة بتنبُّؤاته وقام الرشائع موىس أقام األوقات أي ويف املناسبة، ما
اإلصحاح التثنية، (انظر: موىس لهم َ تنبَّأ كما املوعودة األرض عىل استوَلوا كيف يُخربنا
نتج وما 39(١٦ :٣١ (التثنية، األرض عىل استَوَلوا أن بعد الرشائع تركوا كيف ثُمَّ 38،(٧
ملوك انتخاب ذلك بعد أرادوا وكيف 40(١٧ اآلية نفسه، (اإلصحاح مصائب من ذلك عن
أو للرشائع طاَعِتهم بِمقدار يَتدهَورون أو يَزدِهرون بَدورهم كانوا 41(١٤ :١٧ (التثنية،
تنبَّأ كما وَقع الذي الدولة انهيار حتى األخرية)42 واآلية ٣٦ :٢٨ (التثنية، لها تَرِكهم
يَتجاَهلُه إما الراوي فإنَّ الرشيعة، لتأييد استخدامه يمكن ال ا ِممَّ ذلك عدا ما ا أمَّ به. موىس
واحًدا فكًرا كلها تستلِهم إذن األسفار فهذه آخرين؛ ُمؤرِّخني إىل القارئ يُحيل وإما تماًما،

كثريًة أُمًما واستأَصَل ثها لَرتِ إليها صائر أنت التي األرَض إلَهَك الربُّ أدخلك «وإذا :(١ :٧ (التثنية، 38

«… وجهك أمام من
ويَفُجرون سيقومون الشعب هذا وإنَّ آبائك مع ُمضطجع إنك ملوىس الربُّ «وقال :(١٦ :٣١ (التثنية، 39

قطعتُه الذي عهدي وينُقضون ويرتكونَني بينهم ما إىل داِخلُوها ُهم التي األرض يف األجنبيِّني آلهة بأتباع
معهم.»

فيَصريون عنهم وجهي وأحُجب وأتركهم الوقت ذلك يف عليهم غَضبي «فيشتدُّ :(١٧ :٣١ (التثنية، 40

هذه أصابتْنا بيْنَنا فيما ليس إَلَهنا ألنَّ اليوم ذلك يف فيقولون وشدائد كثرية رشوٌر وتُصيبُهم مأكًال
الرشور.»

أُقيم فقلَت فيها وسكنَْت وَمَلْكتها إلهك الربُّ يُعطيك التي األرض دخلَت «إذا :(١٤ :١٧ (التثنية، 41

حوايل.» الذين األَُمم كسائر ملًكا عليهم
وال أنت تعِرْفهم لم قوم إىل لك تُقيمه الذي وَمِلكك أنت الربُّ «يُجليك :٣٦ :(٦٨ ،٣٦ :٢٨ (التثنية، 42

التي الطريق عىل ُسفن يف مرص إىل الربُّ «ويردُّك :٦٨ وحجارة.» خشٍب من غريبة آلهًة وتعبُُد آباؤك
يشرتي.» من وليس وإماءً عبيًدا ألعدائكم هناك وتُباُعون أبًدا تراها تعود لن لك قلُت
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عىل بالحواِدث والربَْهنة موىس، أمالها التي الرشيعة تعليم هي واحدة غايٍة إىل وتَرمي
ِصدقها.

األسفار، جميع يف الغَرض وحدة الثالث: الخصائص هذه اعتبارنا يف أخذْنا فإذا
ذلك من نَستنِتج عديدة، بقروٍن امَلرويَّة الحوادث بعد وتأليفها بينها، فيما ربْطها وطريقة
أستطيع ال فإني املؤرخ، هذا هو من ا أمَّ كتَبَها. الذي هو واحًدا ُمؤرًِّخا أن قبُل من ُقلنا كما
عىل هذا افرتايض ويقوم عزرا. يكون أن يف أرتاُب فإنِّي ذلك ومع بوضوح، أُحدِّده أن
أنها قبُل من نعَلم (ونحن بروايته يمتدُّ املؤرخ كان ملَّا ألنَُّه ذلك بعيد؛ حدٍّ إىل وجيهة أسباٍب
حياته طيلة جالًسا كان أنَُّه — الراوي أي — ويُضيف يواكني، تحرير حتى وحيدة) رواية
فال تماًما) غاِمض املعنى ألنَّ نرص؛ نبوخذ مائدة أو يُواكني مائدة عىل (أي امللك مائدة عىل
الوقت، ذلك يف ازدهر أحًدا يذُكر ال الكتاب ولكن عزرا. عىل سابًقا الراوي يكون أن يُمكن
باِلغ بحماٍس عكف الذي 43(١٠ :٧ عزرا، (انظر: لعزرا الوحيدة الكتاب شهادة سوى
فنحُن وإذن موىس. برشيعة اإلملام كل ا ُملمٍّ كاتبًا وكان وعْرضها، هللا رشيعة دراسة عىل
ومن األسفار. هذه ُمؤلِّف يكون أن يف االشتباه يُمكن عزرا سوى آخر شخًصا نِجد ال
فقط، هللا رشيعة دراسة عىل بحماسٍة يعُكف لم عزرا بأن عزرا سفر يشَهُد أخرى، ناحية
يف «قرءوا الرجال) هؤالء (أي أنهم (٨ :٨) نحميا ويذكر عْرِضها.44 عىل أيًضا عَكَف بل
عىل يحتوي ال التثنية سفر أنَّ عىل القراءة.» فهموا حتى ُمبلغني جهًرا هللا توراة ِسفر
رشوًحا أيًضا ن يتضمَّ بل تقدير، أقلِّ عىل منه ُجزء أكرب عىل أو فحْسب، موىس رشيعة
عزرا كتبَُه الذي هللا توراة ِسفر هو هذا التثنية سفر أن أفِرتض لذلك، إليه؛ أُضيفت كثرية
نحميا. عنهم يتحدَّث الذين هؤالء قرأه الذي وْرشِحها الرشيعة عرض عىل يحتوي والذي
سفر ثنايا يف أُدِخلت قد كثريًا رشوًحا هناك أنَّ عزرا ابن لِفكر حنا َرشْ يف ِبَمثَلني بَيَّنَّا وقد
سعري ا «وأمَّ :١٢ اآلية ،٢ اإلصحاح يف الحال هي كما أخرى، أمثلٍة ِذكر ويمكن التثنية.
مكانهم وأقاموا أيديهم بني من وأبادوهم فطردوهم عيسو بني قبل الحواريُّون بها فأقام

واألحكام.» بالرسوم إرسائيل يف وليعَمَل الربِّ رشيعة اللتماس قلبه ه وجَّ عزرا «ألن :(١٠ :٧ (عزرا، 43

إله الربُّ أعطاها التي موىس توراة يف ماهر كاِتب وهو بابل من هذا عزرا «صعد :(٦ :٧ (عزرا، 44

عليه.» إَلَهه الربِّ يِد بحسب طَلبَُه ما كلَّ امللك له فبذََل إرسائيل
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45٤ ،٣ لآليتنَي ْرشح فهذا لهم.» الربُّ أعطاها التي ِمرياثهم أرض يف إرسائيل صنََع كما
بل لهم، ِملًكا أصبح الذي سعري جبل نََزل من َل أوَّ يكونوا لم عيسو بني أن تذكران اللَّتنَي
وَقَضوا الفرار عىل أجربوهم أن بعد الحواِريُّون، وهم األوَّلني، ُسكَّانه من عليه استوَلوا إنهم
،٧ ،٦ اآليات أُضيَفت وكذلك موىس. َموت بعد الكنعانيني مع اإلرسائيليُّون فعل كما عليهم
يُدِرك أن بُدَّ ال فرٍد ُكلَّ أنَّ فالحقُّ موىس. نصرشيعة يف وأدخلت 46١٠ اإلصحاح من ،٩ ،٨
رضورًة ترتبط الوي.» سبط الربُّ فرز الوقت ذلك «يف النحو: هذا عىل تبدأ التي ٨ اآلية أنَّ
املوت هذا عن ُهنا عزرا تحدَّث ألجِلِه الذي الوحيد السبب وأنَّ هارون، ِبَموت ال 47،٥ باآلية
إىل ع ترضَّ إنَُّه 48(٢٠ :٩ (انظر: الشعب عبَده الذي الذََّهبي الِعجل ة ِقصَّ يف ُموىس قول هو
الوقت يف — نفسه الوي ِسبط اصطفى هللا أي ذلك بعد ِعزرا ويَرشح هارون. أجل من هللا
بَب والسَّ االختيار، هذا سبََب يُبنيِّ حتى — النصِّ هذا يف عنه يتحدَّث موىس كان الذي
الرئيس املوضوع إىل يرِجع ذلك بعد املرياث. يف نصيٍب أي ويِّني لالَّ يُكن لم أجِلِه ِمن الذي
التي النصوص وكلَّ فر السِّ ُمقدِّمة ذلك، إىل ولنُِضْف موىس. أقوال يذُكر حني السفر، يف
والتَّغيريات اإلضافات من كبرٍي عدٍد إىل باإلضافة هذا الغائب. بضمري موىس عن تتحدَّث
عىل يسُهل حتى شكٍّ دون أُدِخلت إضافاٌت وهي عليها، التعرُّف نستطيع ال النصِّ يف
أعتقد، فيما لَوَجْدنا، موىس ِسفر َلَدينا كان لو أنَُّه والحقُّ األمور. إدراك عِرصه يف الناس
أنَّني والواِقع عليها. والرباهني ترتيبها يف أم الوصايا عن التعبري يف سواءً كبرية، اختالفات

الشعب «وُمِر :٤ الشمال.» إىل فُخذوا الجبَل هذا َحول تدوروا أن «حسبكم :٣ :(٣-٤ :٢ (التثنية، 45

ا.» جدٍّ فتحرَّزوا فسيخافونكم بسعري امُلقيمني عيسو بني إخوتكم تخم يف جائزون إنكم لهم وُقل
هارون مات هناك موسري، إىل يعقان بني آبار من إرسائيل بنو «وارتََحل :٦ :(٦–٩ :١٠ (التثنية، 46

يطبات إىل جدجود وِمن جدجود إىل ثَمَّ ِمن «ورحلوا :٧ ابنه.» العازر مكانه الكهنوت فوىلَّ هناك وُدِفن
أمام ويِقفوا الربِّ عهد تابوت ليحِملوا الوي سبط الربُّ فَرَز الوقت ذلك «ويف :٨ وماء.» أنهار ذات أرض
وإنما إخوتهم مع وِمرياث حظٌّ ويِّني لالَّ يُكن لم «لذلك :٩ اليوم.» هذا إىل باسمه ويُباركوا ليَخُدموه الربِّ

إلهك.» الربُّ كلََّمهم كما ِمرياثهم هو الربُّ
هناك فكانا صنعتُه الذي التابوت يف اللَّوَحني ووضعُت الجبِل من فنزلُت انثنَيُْت «ثم :(٥ :١٠ (التثنية، 47

الرب.» أَمَرني كما
هارون ألجل عُت فترضَّ يُبيَده أن َهمَّ حتى ا، جدٍّ عليه الربُّ فغِضب هارون «وأما :(٢٠ :٩ (التثنية، 48

الوقت.» ذلك يف أيًضا
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تُرَوى (وفيه الخروج49 يف العرش بالوصايا التثنية يف وحَدها العْرش الوصايا أُقارن عندما
بطريقٍة ِصيغْت قد الرابعة فالوصية النواحي. جميع من اختالفات أجد رصاحة) تُها ِقصَّ

مرَّة األوىل الكلمة وتُوَجد (٢٨ ،٣٤ (الخروج، العرش الكلمات تعني Décalogue العرش الوصايا 49
:٢٠ (الخروج، قصرية األوىل للنص، ِصياَغتان وهناك ،(Adv. Haerv. 4، 25, 3) أيرينيه القدِّيس عند
بعُد، فيما األصيل بالنصِّ َلِحَقْت إضافة اإلطالة وهذه (٦–٢١ :٥ (التثنية، طويلة والثانية ،(١–١٧
لك تصنع «ال (٢) تجاهي.»، أخرى آلهة لك يكن «ال (١) اآلتية: ياغة الصِّ إىل أقَرُب هو األصيل والنصُّ
أباك «أكِرم (٥) َسه.»، لتُقدِّ السبِت يوَم «اذُكر (٤) باطًال.»، إلهك الربِّ باسم تحلف «ال (٣) منحوتًا.»،
تَشتَِه «ال (١٠) ُزور.»، شهادة تشَهْد «ال (٩) تِرسق.»، «ال (٨) تْزِن.»، «ال (٧) تقتُل.»، «ال (٦) ك.»، وأُمَّ

ِحماره.» وال ثَوَرُه وال أََمتَُه وال عبَدُه وال قريِبَك امرأَة
:٢٠ (الخروج، اآلتية: بالصورة التَّثنية سفر ويف الخروج ِسفر يف نِجدها فإنَّنا العرش، الوصايا ا أمَّ
السماء يف ا ِممَّ يشء صورة وال منحوتًا لك تصنع «ال :٤ تجاهي.» أخرى آلهٌة لك يُكن «ال :٣ :(٣–١٧
تعبُدهنَّ وال لهنَّ تسُجد «ال :٥ األرض.» تحت من املياه يف ا ِممَّ وال أسفل من األرض يف ا ِممَّ وال َفوق من
«وأصنَُع :٦ «. ُمبِغيضَّ من والرَّابع الثالث الجيل إىل البنني يف اآلباء ذنوب ُد أتفقَّ غيور إلهك الربُّ أنا ألنِّي
يُزكِّي ال الربَّ ألنَّ باطًال إلهك الربِّ باْسِم تحِلْف «ال :٧ وصاياي.» وحاِفظي ُمحبيَّ من ألوٍف إىل رحمًة
أعمالك.» جميع وتصنع تعَمل أياٍم ستَِّة «يف :٩ َسه.» لتُقدِّ السبت يوَم «اذُكر :٨ باطًال.» باسمه يحِلف من
وبهيَمتك وأََمتك وعبدك وابنتك وابنك أنَت لك عمًال فيه تصنَْع ال إلهك للربِّ سبٌت السابع «واليوم :١٠
ما وجميع والبحر واألرض السموات خلق أياٍم ستَِّة يف الربَّ «ألنَّ :١١ أبوابك.» داخل يف الذي ونزيلك
يطول لكي ك وأُمَّ أباك «أكِرم :١٢ َسه.» وقدَّ السبِت يوم الربُّ بارك ولذلك اسرتاح السابع اليوم ويف فيها
«ال :١٦ تِرسْق.» «ال :١٥ تزِن.» «ال :١٤ تقتُل.» «ال :١٣ إلهك.» الربُّ يُعطيك التي األرض يف عمُرك
وال أََمتَه وال عبَده، وال قريِبَك امرأَة تَشتَِه ال قريبك، بيَت تَشتَِه «ال :١٧ ُزور.» شهادة قريبك عىل تشَهْد

لقريبك.» ا ِممَّ شيئًا وال ِحماَره وال ثَوَره
صورة منحوتًا ِتمثاًال لك تصنَْع «ال :٨ تجاهي.» أخرى آلهٌة لك يُكن «ال :٧ :(٧–٢١ :٥ (التثنية،
لها تسُجد «ال :٩ األرض.» تحت من املاء يف وما أسفل ِمن األرض يف وما فوق ِمن السماء يف ا ِممَّ ما
«. ُمبِغيضَّ من والرابع الثالث الجيل إىل البنني يف اآلباء ذنوب د أتفقَّ َغيور إلهك الربُّ أنا ألنِّي تعبُْدها وال
ألنَّ باطًال إلَهك الربِّ باسم تنِطق «ال :١١ وصاياي.» وحاِفظي ُمحبيَّ من ألوٍف إىل رحمًة «وأصنَُع :١٠
«يف :١٣ إلهك.» الربُّ أمَرَك كما وَقدِّْسه السبت يوم «احَفْظ :١٢ باطًال.» باسمه ينطق من يُزكِّي ال الربَّ
أنت عمًال فيه تعَمْل ال إلهك للربِّ سبٌت السابع «واليوم :١٤ أعمالك.» جميع وتصنَُع تعمل أياٍم ستَِّة
عبُدك يسرتيح لكي أبوابك داخل يف الذي ونزيلك وبهائمك وِحمارك وثَورك وأََمتك وعبدك وابنتك وابنك
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هنا السبُب ويختلف كثريًا. أطوَل عباراِتها يف كانت لقد بل فحسب،50 هذا وليس ُمخاِلفة،
الذي هو ِعزرا بأنَّ قبُل من قلُت كما أعتِقد، لذلك «الخروج»؛ يف الوارد السبب عن كليًَّة
هذا يكون وبالتايل مُلعاِرصيه، هللا رشيعة َرشح ألنَُّه وهناك هنا ات التغريُّ هذه كلَّ أجرى
األسفار بني من ِسفر أوُل هو هذا أنَّ رأيي ويف وعَرَضه. عزرا َرشَحه كما هللا توراة ِسفر
قوانني عىل يحتوي فر السِّ هذا أنَّ أساس عىل هذا افرتايض ويقوم كتَبَها، إنَُّه قلُت التي
هي كما بساِبِقه، يرتِبُط ال السفر هذا ألنَّ وكذلك ًة، خاصَّ الشعُب إليها يحتاج التي ِة األمَّ

إلخ.» … موىس أقوال هي «هذه فجأة: يبدأ بل جميًعا، األخرى األسفار يف الحال
ة األمَّ تاريخ رواية يف َرشع أنَُّه أعتِقد للشعب، الرشائع وعلَّم السفر هذا أكَمل أن وبعد
ِسفر التاريخ هذا يف أدخل ثُم للمدينة، األعظم التدمري حتى العالم خْلِق منذ كلِِّه العربية
أنَّها هو ُموىس باسم األوىل الخمسة األسفار تسميتِِه سبَُب كان وربما َموِضعه. يف التثنية
َي ُسمِّ نفسه، السبب ولهذا الرئيسة؛ الشخصية اسم فأخذَت حياته، حول أساًسا تُدور
والتاسع راعوث، باسم والثامن الُقضاة، باسم والسابع يشوع، باسم السادس (السفر)
وَسأُرجئُ امللوك. باسم عرش والثاني عرش والحادي صموئيل، باسم أيًضا العارش وربما
وهو السفر، هذا ن َدوَّ َمن آِخر هو عزرا كان هل وهي: األُخرى املسألة التايل الفصل إىل

أراد؟ كما أكَمَله الذي

وذراٍع قديرة بيٍد هنا من إلهك الربُّ فأخرَجَك مرص أرض يف عبًدا ُكنَت أنت «واذُكر :١٥ مثلك.» وأَمتُك
ِسبط الربُّ أمَرَك كما ك وأُمَّ أباك «أكِرم :١٦ السب.» يوم تحفظ بأن إلهك الربُّ أمَرَك ولذلك مبسوطة
عىل تشَهْد «ال :٢٠ تِرسْق.» «ال :١٩ تْزِن.» «ال :١٨ تقتُْل.» «ال :١٧ عري.» زوجة ثامار كانت يهوذا،
ثَوَرُه وال أََمتَُه وال عبَدُه وال حقَلُه وال بيتَُه تشتَِه وال صاِحِبك زوجَة تَشتَِه «ال :٢١ ُزور.» شهادَة صاِحِبك

لصاِحِبك.» ا ِممَّ شيئًا وال ِحماره وال
األخرى. يَغ الصِّ يف بل الرابعة الوصية صياغة يف فقط الِخالف يَتَِّضح ال 50
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التاسع الفصل

نفسها، األسفار أبحاثأخرىحْول
َمنصاغها؟ آِخر هو عزرا هل

التعليقات وهل صاغها؟ َمن آِخر هو عزرا هل نفسها، األسفار حْول أخرى أبحاث
ُمختلفة؟ قراءات الِعربية املخطوطات يف املوجودة الهاِمشيَّة

∗∗∗

السابق، الفصل يف نظِرنا لوجهة تأييًدا اقتبَْسناها التي النصوصنفسها من بوضوٍح يتبنيَّ
َفهم يف حدٍّ أبعِد إىل يُعينُنا الحقيقي ُمؤلِّفها عن الفصل هذا يف به ُقمنا الذي البحث أنَّ
ومع للغاية. غاِمضة البحث، هذا بدون للجميع، تبدو النصوص هذه إنَّ إذ األسفار؛ هذه
الُخرافة شيوع ويؤدي امُلالحظة، تستحقُّ أخرى موضوعات األسفار هذه يف تُوَجد ذلك
امُلؤلَِّف ه أُعدُّ (الذي عزرا أنَّ هي األساِسيَّة واملسألة إليها. ة العامَّ تنبُِّه ُدون الحيلولة إىل
َمن آِخر يكن لم يقينًا) أكثر ِبُربهاٍن آَخر مؤلٍِّف عىل أحٌد يل يُربِهْن لم طاَلما الحقيقي،
موجودة رواياٍت جَمَع أنَُّه من أكثر يفعل لم وأنَُّه األسفار، هذه يف نة امُلتضمَّ الرواياِت صاَغ
النحو هذا عىل ونقِلها نَْسخها، عىل يقتِرص كان األحيان بعض ويف ُمتعدِّدين، ُكتَّاٍب عند
إتمام من منعتُْه التي األسباب ن أُخمِّ أن أستطيع وال ترتيبها. أو فْحِصها دون الخَلف إىل
فقدان من الرغم عىل ولكن، ُمبكًرا). َموتًا كان إذا (إالَّ ِعنايَتِِه ُكلَّ يُولِيِه بحيث هذا عمله
هذه يُثِبت لَدينا ية امُلتبقِّ ذَرات الشَّ من ا جدٍّ القليل العدد فإنَّ الُقدماء، املؤرِّخني ُمؤلفات
امللوك ِسفر من ١٨ اإلصحاح ،١٧ اآلية من ابتداءً حزقيا ُة فِقصَّ تام، بوضوٍح الحقيقة
ن امُلتضمَّ أشعيا كتاب ففي يهوذا. ملوك أخبار يف نُِقَلت كما أشعيا رواية من نُسخٌة الثاني،
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األخرية)،1 قبل اآلية ،٣٢ اإلصحاح الثاني، األيام أخبار (انظر: يهوذا ملوك أخبار يف
بعض عدا فيما امللوك، سفر يف امُلستخَدمة نفسها باأللفاظ بأكملها القصة هذه نقرأ
وجود سوى منها نَستنِتج أن يُمكن ال االستثناءات وهذه للغاية،2⋆ النادرة االستثناءات
بوجود نحلُم أن ل نُفضِّ ُكنَّا إذا إالَّ البعض، مع بعضها تجمع أشعيا لرواية ُمختلفة قراءاٍت
هذا امللوك ِسفر من األخري اإلصحاح أن نِجد أخرى، ناحية ومن املوضوع. هذا يف أرسار
ِسفر من ٧ اإلصحاح نِجد وكذلك 3،٤٠ ،٣٩ اآليات إرميا، من األخري اإلصحاح يف ن ُمتضمَّ
األلفاظ فإن ذلك، ومع 4،(١٧ (اإلصحاح األول األخبار ِسفر يف ُمكرًَّرا الثاني صموئيل
هذَين بأنَّ االعرتاف معه يتعنيَّ حدٍّ إىل للدهشة5⋆ تدعو بطريقٍة ُمتعدِّدة فقراٍت يف تختِلف

آمويص ابن أشعيا رؤيا يف مكتوبة وإحسانه حزقيا أخبار «وبقية :(٣٢ :٣٢ الثاني، األيام (أخبار 1

وإرسائيل.» يهوذا ملوك ِسفر ويف النبيِّ
لالستيالء َجيًشا األخري هذا أرَسَل عندما آشور وملك يهوذا ملك ِحزقيا حول تدور التي ة القصَّ وهي
خَرَج أْن الليلة تلك يف «وكان االستسالم عَدم حزقيا قرََّر الرب أشعيا استشارة بعد ولكن أورشليم، عىل
جميًعا ُهم إذا صباًحا بكَّروا ا فَلمَّ ألًفا، وثمانني وخمسة ألٍف مائَة آشور جيش من وقتََل الربِّ مالك
.(٣٧ ،٣٦) أشعيا يف املوجودة نفسها ة الِقصَّ وهي (١–٣٥ :١٩ ،١٧–٣٧ :١٨ الثاني، (امللوك أموات.»
امُلخاطب.» بضمري شَفتنَي كالم إالَّ ليس لكن قلُت «قد :(٢٠ :١٨) الثاني امللوك ِسفر يف نقرأ ⋆ مثًال 2

آخر: مثل شَفتنَي.» كالم إالَّ الحرب عىل واقتدراكم َسورتكم ليس ُقلُت «قد (٥ :٣٦) أشعيا يف وقرأ
أشعيا نصِّ ويف امُلفَرد. ِصيغة يف أشعيا نصِّ ويف الجْمع ِصيغة يف يل.» ُقلتُم «وإن :٢٢ اآلية يف نقرأ
وعَسٍل زيٍت أرُض وكروم، ُخبٍز «أرض املذكور اإلصحاح من ٣٢ اآلية يف التي الكلمات هذه نِجد ال

يختار. أيها اإلنسان يَدري ال ُمختِلفة صياغاٌت إذن هناك تموتوا.» وال وِعيُشوا
التي امُلدن وجميع بُنِي الذي العاج وبيت صنََع ما وجميع أحآب أخبار «وبقية :(٣٩ األول، (امللوك 3

إرسائيل.» مللوك األيام أخبار ِسفر يف مكتوبة بناها
عىل بابل ملك نرص نبوخذ استيالء الثاني امللوك ِسفر والعرشون) (الخامس األخري اإلصحاح يقصُّ

إرميا. ِسفر من والخمسني) (الثاني األخري اإلصحاح يف املوجودة نفسها الرواية وِهَي أورشليم
الربَّ ليَستشري ناتان وَدعوتِِه القديم ِببَيتِِه داود ِضيق السابق) (اإلصحاح الثاني صموئيل ِسفر يقصُّ 4

عرش). السابع (اإلصحاح األول األيام أخبار ِسفر يف نفسها الرواية وهي جديد، بيٍت بناء يف
مسكن.» ويف خباءٍ يف أسري كنُت بل بيتًا، أسُكن لم «أني :(٦ :٧) الثاني صموئيل يف نقرأ ⋆ مثًال 5

وذلك مظلَّة.» إىل مظلٍَّة وِمن خيمٍة إىل خيمٍة من كنُت «ولكنِّي :(٥ :١٧) األيام أخبار ِسفر يف ونقرأ
«وغرستُُه» (الثاني): صموئيل يف نفسه اإلصحاح من ١٠ اآلية يف نقرأ آَخر: َمثل الكلمات، بعض بتغيري
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نَسب شجرة أنَّ نِجد وأخريًا ناثان.6 ة لقصَّ ُمختلفتنَي ِصيغتنَي من مأُخوذان اإلصحاَحني
يف موجودة ٣١ اآلية من ابتداءً ⋆7٣٦ اإلصحاح «التكوين» يف ورَدْت كما أدوميا ملوك
هذا ُمؤلِّف أنَّ املؤكد من كان وإن األول)8 (اإلصحاح األول األخبار ِسفر يف نفسها األلفاظ
نَسبناها التي عرش االثنَي األسفار من ال آَخرين، ُمؤرِّخني من روايَتَه أَخذَ األخري فر السِّ
األمر ذلك من ْقنا لتحقَّ امُلؤرِّخني كتابات نملك نزال ال ُكنَّا لو أنَّنا إذن شكَّ فال عزرا. إىل
الرِّوايات نفَحَص أن إالَّ أمامنا يبقى فال َمفقودة الكتابات هذه كانت ملَّا ولكن بسهولة،
يف اختالفها ثُمَّ التغيريات، بعض مع تكرارها وطريقة وتَسلُسِلها ترتيبها حيث من نفَسها

األمور. بِقيَّة عىل بالُحكم لنا يَسَمُح ما وهذا نني، السِّ حساِب

يُالِحظ أن يمكن خطورة أَشدُّ كثرية أخرى اختالفات وهناك «وحطمته» :(٩ (اآلية األول األيام أخبار ويف
الغباء! أو الَعماء من كبرٍي حدٍّ إىل يَِصل لم َمن واحدة بقراءٍة وجوَدها

الُغزاة مع انضمَّ وإنه يَبُويس كهنوتي أصٍل من إنَُّه يُقال به وارتبََط داود عارص نبيٌّ Nathan ناثان 6

به ارتَبََط الذي هللا نبيُّ وداود داود نبيُّ ناثان ألنَّ ضعيف احتمال هذا ولكن أورشليم عىل االستيالء بعد
.Yahviste يهوديٍّا كان ناثان أنَّ واألرجح وقالبًا، قلبًا

مسكٍن بناء بخصوص له داود استشارة األوىل داود مع لناثان صوٍر ثالث صموئيل ِسفر ويُعطينا
وبتشابع Urie أوريا بخصوص لدواد ناثان عتاب والثانية ،(١–١٧ :٧ الثاني، (صموئيل ليَهوه
ُسليمان لتنصيب تأييده والثالثة سليمان)، وأَْوَلَدها بتشابع زوَجتَُه وضاَجَع أُوريا داود (قتََل Bethsabée
Nathan der Weiser الحكيم ناثان مرسحية لسنج كتب وقد (١١–٤٠ :١ األول، (امللوك لداود خلًفا

الديني. للتَّساُمح رمًزا وأَخذَه
ُعمر من أيًضا بل وحَده ياق السِّ من ذلك يثبُُت وال يوسف بَيع وقِت إىل إالَّ النصُّ هذا يُشري ⋆ ال 7

اإلصحاح رواية من نني السِّ ِحساب أمكن لو تقديٍر أكثر عىل سنًة وعرشين اثنتني يومئٍذ بَلَغ الذي يهوذا
أن بعد العارشة السنة يف ُولِد يهوذا أنَّ التكوين من األخرية اآلية ،٢٩ اإلصحاح يف بالفعل ونجد السابق.
بيعه عند يوسف ُعمر كان ا وَلمَّ عرشة. الرابعة السنة يف يوسف َوُولِد البان، خدمة يَعقوب البطريق بدأ
الَغيبة هذه أنَّ يعتقدون َمن فإنَّ وبالتايل أكثر، ال سنًة وعرشين إحدى يهوذا ُعمر كان عاًما عرش سبعَة
أكثر الكتاب ُقدِسيَّة عىل قلًقا يعتقدون من أنفسهم عىل يُموِّهون يوسف بيع عىل سابقة ليهوذا الطويلة

العقل). عىل العقيدة س يُؤسِّ سبينوزا أن (واِضح بها إيمانهم يُظهرون ا ِممَّ
شاءول، سملة، هدد، حوشام، يوباب، باِلع، أدوم: ملوك أسماء اآليات تذكر (٣١–٣٩ :٣٦ (التكوين، 8

:١) األول األيام أخبار يف نفَسه النص وتَِجد حَكَمها. التي مدينته تذُكر االسم ِذكر وبعد هور. حانان،
.(٤٣–٥٠
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التي ة الِقصَّ بهذه ولنبدأ منها، الرئيسة األقلِّ عىل أو الروايات، هذه إذن فلنْفَحص
«وكان وهكذا: ،(٣٨ (اإلصحاح التكوين يف الراوي يبدؤها والتي وثامار،9 يهوذا حول تدور
آخر بوقٍت يتعلَُّق هنا املذكور الوقت أنَّ وواضٌح إخوته.» عن انفَرَد يَهوذا أنَّ الوقت ذلك يف
قبل التكوين ِسفر عنه تحدَّث الذي الوقت التَّحديد وجِه عىل وليسهو ذلك، قبل عنه تحدَّث
يعقوب البطريق ذهاب حتى مرة، ألول مرص يوسف نزول منذ أنه فالواقع ُمبارشًة، ذلك
سنة؛ وعرشين اثنتنَي من أكثر نَُعدَّ أن نستطيع ال نفسه، البلد هذا إىل عائلته أفراد جميع مع
عندما عاًما ثالثني عمُره وكان إخوته، باَعُه عندما عاًما عرش سبعَة يوسف ُعمر كان فقد
الرَّخاء من ِسنني سبَْع عرشَة الثالث نني السِّ هذه إىل أَضْفنا فإذا جن، السِّ من فرعون أخَرَجه
أحد ر يتصوَّ أن يمكن ال ذلك ومع سنة. وِعرشين اثنتنَي املجموع يكون املجاعة من وسنَتنَي
أطفال لثالثة أبًا يهوذا يُصِبح أن أعني القصري؛ الوقت هذا ِمثل يف األشياء هذه كلِّ حدوث
بلوِغِه عند ثامار الثالثة هؤالء أكربَ ج يتزوَّ وأن تزوََّجها، التي الوحيدة املرأة من التَّوايل عىل
أي اآلخر، هو موته وبعد الثاني، االبن َموت بعد جديٍد من ثامار ج تتزوَّ وأن الزَّواج، ِسنَّ
من يعِرف أن دون ثامار أبنائه زوجة يهوذا يُعاِرش امَليْتَتني، وهاتني الزِّيجتنَي هاتنَي بعد
كان ا وَلمَّ ذاته. القصري الوقت هذا يف أبًا أحدهما يُصِبح توءمان طفالن له يُوَلُد ثُمَّ تكون،
وَجَب «التكوين» إليه يُشري الذي القصري الوقت يف كلها الحوادث هذه وقوع امُلستحيل ِمن
هذه نَقَل عزرا أنَّ بُدَّ فال ثَمَّ وِمن آخر. ِسفٌر عنه تحدَّث أن سبق آَخَر وقٍت إىل إرجاعها
بل فقط، اإلصحاح هذا عىل الحال يقتَِرص وال فحص. دون النَّصِّ يف وأدخلها بسهولٍة ة الِقصَّ
ونُِقلت استُخِلَصت بأنها االعرتاُف ينبغي التي ويعقوب، يوسف ِة قصَّ كلِّ عىل ينطِبُق هذا إنَّ
يُروى ٤٧ اإلصحاح ففي امُلتعدِّدة؛ أجزائها بني اختالفاٍت وجود بدليل املؤرخني من عدٍد من
يومئٍذ ُعمره كان مرَّة ألول فرعون ليَُحيَِّي يُوسف به أتى عندما يعقوب أنَّ «التكوين» يف

وطبًقا يهوذا ابن زوجة هي ثامار التكوين. ِسفر من ٣٨ اإلصحاح يف مذكورة وثامار يهوذا قصة 9

Eir عري زوجة ثامار كانت يهوذا، ِسبط َمنشأ عن تتحدَّث التي Yahviste اليهودية املصادر لبعض
منها يُنِجب أن ورفض ( امُلتوىفَّ أخيه بَزوجِة األخ َزواج لقانون (طبًقا Onan أونان تزوََّجها تُويفِّ وعندما
وأرسلها ثامار فأبعد الربُّ يُميتَُه ال حتى ثامار من َزواِجِه من عليه َخِيشَ ثالٌث ابٌن ليهوذا وكان فمات،
إىل وذهبَْت عاِهر زيِّ يف ثامار تنكََّرت يهوذا زوجة يَت تُوفِّ أن فبعد لذلك، انتقَمْت ثامار ولكنَّ أبيها، إىل
ه أُمِّ مع يهوذا ذُِكر وقد وزاراح. داود أجداد من وهو Pharès فاراص تَوءَمني وأنَجبَت عليها فوَقَع يهوذا

.(٣٣ :٣ لوقا، ،٢٣ :١ (متَّى، املسيح نََسب يف
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يوسف، فقدانه عىل ُحزنًا قضاها عاًما وعرشين اثنني طَرْحنا فإذا عاًما.10 وثالثني مائًة
نِجد راحيل،11 يعقوب فيها خَدم أعواٍم وسبعَة بيعه، وقَت يوسف عمر عاًما عرش وسبعة
ويف ليئة.12 ج تزوَّ عندما عاًما، وثمانني أربعًة عمره كان أي السن، يف ا جدٍّ ًما ُمتقدِّ كان أنَُّه
ُعمر وكان شكيم اغتصبها عندما أعوام14⋆ سبعة تقريبًا دينة13 ُعمر كان ذلك، ُمقابل

ِسني أيام يعقوب: له «فقال :٩ حياتك؟» ِسني أيام كم فرعون: له «فقال :٨ :(٨-٩ :٤٧ (التكوين، 10

غربتهم.» أيام آبائي حياة ِسني أيام تبلُغ ولم حياتي ِسني أيام ورديئة قليلة سنة، وثالثون مائًة ُغربتي
:٢٩ (التكوين، ليعقوب لة امُلفضَّ والزوجة Laban البان ابنة هي Rachel راحيل التوراة ألنساب طبًقا 11

والدته. بعد وماتت (١٦–١٨ :٣٥ ،٢٢–٢٤ :٢٠ (التكوين، وبنيامني يوسف أم وهي (٦–٣٠
Juda ويهوذا Levi والوي Simeon وشمعون Ruben رأوبني وأم ليعقوب األوىل الزوجة هي Lia ليئة 12

.(٢٩-٣٠ (التكوين: Dina ودينة Zabulon وزبولون Issachar ويساكر
لذلك يعقوب عشرية وانتقمت (٣٤ (التكوين، شكيم اغتصبها وليئة يعقوب ابنة هي Dina دينة 13

آِخرها. عن شكيم عائلة بذَبِْحها
وعرش ثماني بني استغرَقْت قد Bethel إبل بيت إىل العراق من يعقوب رحلة أنَّ البعض ⋆ يرى 14

من لهفٍة يف يعقوب كان فقد الغباء عىل يدلُّ Aben Ezra عزرا البن تقديري مع الرأي هذا ولكن سنوات
التكوين، (انظر: أخيه) من هروبه عند به وعَد (الذي بالنَّذْر الوفاء من لهفٍة يف بل (امُلسنَّني) واِلَديه رؤية
(التكوين، بنذِره بالوفاء أيًضا هللا ذكََّره (وقد استطاعته بقْدر فأَرسَع (١ :٣٥ ،١٣ :٣١ ،١٠ :٢٨
لهذه أسباٍب إيجاد ذلك مع البعض ل فضَّ فإذا وطنه). إىل وإرجاعه بُمساعَدِته ووعده (١٣ ،٣ :٣١
أكثر شئنا وإن سنوات وعرش ثماني بني يعقوب رحلة داَمْت لقد ذلك، عىل أواِفُقهم فإني االفرتاضات
عليه كان التي املسافة قرص من بالرغم Ulysee أوليس عاَرَض ا ِممَّ أكثر الَقَدر عاَرَضه وقد ذلك. من
هذه من األخرية السنة يف Benjamin بنيامني َمولد إنكار يُمِكنُنا ال تقديٍر أقلِّ عىل ولكن يَقِضيَها. أن
ألن يوسف؛ ميالد بعد تقريبًا عرشة السادسة أو عرشة الخامسة السنة يف فرضهم، حسب أي، الرحلة
السابع عامه يوسف بلوغ منذ نَُعدَّ أن يُمِكنُنا ال إذن سنوات. بسبع يُوسف ميالد بعد البان ترك يعقوب
حينئٍذ الفصل. هذا يف بَيَّنَّا كما سنة وعرشين اثنتنَي من أكثََر مرص إىل نفسه البطريق وصول حتى عرش
وعرشين أربعًة أو وِعرشين ثالثًة تقديٍر أكثر عىل مرص إىل رحل عندما الوقت ذلك من بنيامني ُعمر كان
،٣٨–٤٠ :٢٦ العدد، مع ،٢١ :٤٦ التكوين، نص (قارن أحفاد له كان الُعمر َزهرة يف وهو إنَُّه أي عاًما
ونعمان Ared أرد وَلَدين بنيامني بكر Bela بالغ أنجب فقد بعدها) ما أو ٨ األول، األيام أخبار ومع
من وكَغريها السابعة بنت وهي Dina دينة عىل االعتداء عن للعقل ُمناقَضِتِه يف يقلُّ ال وهذا Naaman
بعض من الخالص األنبياء يُحاول عندما إذن يبدو القصة. هذه يف وَجْدناها التي فيها املشكوك الوقائع

خالًصا. منها يستطيعون ال تُقاِبلهم أخرى ُمشكالٍت فإنَّ امُلشكالت
حاران.» إىل سبع برئ من يعقوب «وخرج :(١٠ :٢٨ (التكوين،
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املدينة هذه خرَّبوا عندما تقريبًا عاًما عرش أحد الوي16 وعمر عاًما عرش اثني شمعون15
ُهنا حاجٍة يف وَلْسنا بالسيف. ُسكَّانها كلَّ وقتلوا آخرها، عن «التكوين» عنها يتحدَّث التي
للقصص امُلستمر والتَّكرار األزمنة يف والخْلط الخمسة، األسفار ُمحتويات كلَّ نبحث أن إىل
من مجموعة أمام بأنَّنا بسهولة نُسلِّم لكي أحيانًا، الخطرية التغيريات بعض مع نفسها
ينطِبُق وال أيَْرس. بطريقة وترتيبها فحُصها ذلك بعد يُمكن بحيث امُلكدَّسة النصوص
األسفار يف نة امُلتضمَّ الرِّوايات سائر عىل أيًضا يَنطبق بل الخمسة، األسفار عىل فقط هذا
ال ِمنَّا وَمن نفسها. بالطريقة ُجِمعت التي الروايات وهي املدينة، هْدم حتى األخرى السبعة
جديد17 ُمؤرِّخ إزاء أنُفسنا نجد ٦ اآلية من ابتداءً الُقضاة ِسفر من ٢ اإلصحاح يف أنَّنا يرى

هذه من فاخُرج ُقم واآلن نذًرا يل ونذرَت النُّصب مسحَت حيث إيل بيت إله «أنا :(١٣ :٣١ (التكوين،
مولدك.» أرض إىل وارِجْع األرض

هلل مذبًحا هناك واصنع هناك وأِقم إيل بيت إىل فاصعد ُقم ليعقوب هللا قال «ثم :(١ :٣٥ (التكوين،
أخيك.» عيسو وجه من هرِبَك عند لك ظَهَر الذي

معك.» أكون وأنا وعشريتك آبائك أرض إىل ارِجع ليعقوب الربُّ «قال :٣ :(١٣ ،٣ :٣١ (التكوين،
السابقة). الثانية (اآلية «… إيل إله «أنا :١٣

وحفيم ومفيم وروش وأيمي ونعمان وجريا وأشبيل وباكر بالع ببنيامني «وبنو :(٢١ :٤٦ (التكوين،
وأرد.»

البالِعيِّني عشرية بعشائرهم بنيامني وبنو بعشائرهم، يوسف بنو «أولئك :٣٨ :(٣٨–٤٠ :٢٦ (العدد،
لشفوفام الشفوفاِميِّني «وعشرية :٣٩ ألحرام.» األحرياِميِّني وعشرية إلشبيل اإلشبيلِيِّني وعشرية لباِلع
النعمانيِّني وعشرية ألرد األرِديِّني فعشرية ونعمان أرد باِلع ابنا «وكان :٤٠ لحوفام.» الحوفاِميِّني وعشرية

لنعمان.»
«الرابع :٢ أحرح.» والثالث أشبيل والثاني ِبكُره باِلع وَلد «وبنيامني :١ (١–٥ :٨ األول، األيام (أخبار
«وجريا :٥ وأحوح.» ونعمان «وأبيشوع :٤ وأبيهود.» أدار بالع بنو «وكان :٣ رانا.» والخامس نوحة

امُلرتجم). ذكر من (اآليات وحورام» وشفوفان
.(٣٣ :٢٩ (التكوين، عَرش االثنَي األسباط ألَحِد واسٌم وليئة يعقوب ابن للتوراة طبًقا Simeon شمعون 15

انتَقَم الطبع حادَّ وكان (٣٢ :٢٩ (التكوين، وليئة ليعقوب الثالث االبن هو للتوراة طبًقا Lévi الوي 16

يَحتِرض وهو يعقوب الم وقد (٢٥–٣١ :٣٤ (التكوين، دينة ألخته حَدث ِلَما أخيه مع شديًدا انتقاًما
عىل اسمه يُقال كما ِسبطه، حرمان وبالتايل امُلقدَّسة األرض من بِحرمانه الوي عىل ودعا مًعا االبننَي

الخمسة). األسفار من الثالث فر (السِّ الكهنوتية القوانني من مجموعة
األرض ليمتلكوا ِمرياثه إىل رجٍل كلُّ إرسائيل بنو فانطَلَق الشعب يشوع «ورصف :(٦ :٢ (القضاة، 17

إلخ.» …
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أنه والواقع فحسب؟ بحذافريها كلماتُه نُِقلت القديم) يشوع تاريخ أيًضا كتب الذي (وهو
يف وَعَد وَدْفنه، يشوع َموت «يشوع» من األخري اإلصحاح يف األول املؤرخ َروى أن بعد
يُواِصل أن أراد فلو املوت.18 هذا بعد وقَعْت التي الحوادث يَروي أن األول القضاة ِسفر
بالرواية ُمبارشًة، ذلك قبل قاله ما يرِبط أن يُمكنه كان فكيف ته، قصَّ يف الرئيس الخطَّ
سفر يف إلخ … ١٨ ،١٧ اإلصحاحات اقتُِبست وكذلك نفسه؟19⋆ يشوع عن بدأها التي
الراوي وهذا السابقة، اإلصحاحات يف روايته عنه أُِخذت الذي غري آَخر راٍو من صموئيل
عن االختالف كلَّ ُمختلًفا تفسريًا شاءول بالط عىل مرَّة ألول داود لرتدُّد يُقدِّم اآلخر
ُوزرائه لنصيحة اتِّباًعا داود استدعى قد شاءول أنَّ يعتِقد ال فهو ،١٦ اإلصحاح تفسري
إخوته، عند املعسكر إىل ُصدفًة أرَسَله داود أبا أنَّ يعتِقد بل (١٧ اإلصحاح يف ذكر (كما
امللك. هذا بالط يف بَِقَي ذلك وبعد جلياث، الفلسطيني عىل بانتصاره شاءول عَرَفه ثُم
يَروي إذ نفسه؛ السفر هذا من ٢٦ اإلصحاح يف حَدَث قد نفَسُه اليشء هذا أنَّ وأعتِقد
روايٍة من إيَّاها ا ُمستمدٍّ ،٢٤ اإلصحاح يف املوجودة نفسها ة القصَّ — يبدو فيما — امُلؤرِّخ
من ٦ اإلصحاح يذُكر السنني، حساب إىل لننتِقل املوضوع، هذا فلنرتُك هذا ومع أخرى،20

رواية يف (١ :١ (القضاة، القضاة ِسفر ويبدأ ودفنه يشوع َموت اآليات تقصُّ (٢٩–٣٣ :٢٤ (يشوع، 18

موته. بعد الحوادث
يشوع. سفر يف موجود هو ما غري آخر وبرتتيٍب أخرى ألفاظ ⋆ أي 19

«فقال :١٧ (١٧–١٩ :١٦) لداود شاءول استدعاء األول امللوك ِسفر من عرش السادس اإلصحاح يذُكر 20
ابنًا رأيُت وقال الُعلماء أحد «فأجاب :١٨ به.» َوأْتُوني الرضب يُحِسن رجًال يل انظروا لعبيده شاءول
والربُّ املنظر َحَسن الكالم حصيف حرٍب وَرُجل بأٍس ذو جبَّار وهو الرضَب يُحِسن لْحم بيت من ليس

«… الغنم مع الذي ابنك داود إيلَّ ابعث له وقال يَيس إىل ُرُسًال شاءول «فأنفذ :١٩ معه.»
فكان دواد «وأما :١٥ :(١٥ :١٧) آخر. سببًا يذُكران فإنهما عرش والثامن السابع اإلصحاحان أما
داود به تكلَّم الذي الكالم «فسمع :٣١ لحم.» بيت يف أبيه غنََم لريعى شاءول عند من ويرِجُع يذَهُب
من ُمتقاِربنَي إصحاَحني يف نفسها القصة تكرار ويدلُّ إلخ.» … ه فاستحَرضَ شاءول أمام به ثوا وتحدَّ
حذف. أو ترتيٍب ُدون ُمتفرِّقة نصوٍص من التوراة تجميع عىل (٢٥ واإلصحاح ،٢٤ (اإلصحاح نفسه فر السِّ
بقاَمِتهم املشهورون الُقدماء كنعان ُسكان وهم Réphaïm الرفائيميِّني جنس من Goliath جوليات أما
(٩ :٢١ الثاني، (صموئيل لْحم بيت من Elhanan إلحانان يَِد عىل ُقِتل فقد (١١ :٣ (التثنية، الطويلة

يهوه. عىل الجدي للوثَنيِّ نموذًجا جوليات ويُعتََرب نفسه. داود هو هذا إلحانان يكون وقد
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عاًما، وثمانني بأربعمائة مرص من الخروج بعد املعبد بنى ُسليمان أنَّ األول21 امللوك سفر
بكثري. أكرب نني السِّ من عدًدا نِجُد نفسها للروايات طبًقا أنَّنا مع

أن: والواقع

عاًما. ٤٠ الصحراء يف الشعب حكم موىس (١)
لم أعوام وعرشة مائة عاش الذي يشوع ُحكم أن املؤرِّخني وبعض يُوسف يروي (٢)

عاًما. ٢٦ عن يِزْد
أعوام. ٨ الشعب رشعتائيم22 كوشان أخضع (٣)
عاًما. ٤٠ ⋆24 قاضيًا قاناز23 بن عتنئيل كان (٤)

يف مرص أرض من إرسائيل بني لخروج والثمانني األربعمائة السنة يف «وكان :(١ :٦ األول، (امللوك 21

للرب.» البيت بنى أنه الثاني الشهر وهو زيو شهر يف إرسائيل عىل سليمان ُملك من الرابعة السنة
ثماني مُلدَّة الُقضاة أيام أرَضها واحتل إرسائيل اضطهد Chusan Rasathaïm رشعتائيم كوشان 22

إرسائيل. وحرَّر هزمه Otheniel عتنئيل يهوذا قايض ولكن يشوع َموت بعد سنوات
أرايض غزو يف وساهم Caleb لكالب األكرب األخ هو Otheniel fils de Qénaz قاناز بن عتنئيل 23

القضاة، رأس عىل وكان (١٣–١٩ :١٥ (يشوع، يشوع سفر يذُكر كما أخيه عشرية مع Hébron عربون
.(٧–١١ :٣ (القضاة، أعوام ثمانية ة ُمدَّ اإلرسائيليِّني استعبََد الذي Edom أدوم ملك عىل انترص وقد

األربعني السنوات هذه أنَّ غريه وكثريون Lévi ben Gerson جرشون بن الوي الحرب ⋆ يعتقد 24

الثانية السنوات أيًضا وتشمل يشوع موت من تبدأ العربانيون فيها تحرَّر التي امُلقدس الكتاب يف املذكورة
مع التالية عرشة الثماني السنوات تشمل كما Chusan Rasathaïm رشعتائيم كوشان فيها حكم التي
يف العبودية سنوات أيًضا وتشمل ُقضاة فيها Samfar وشمجر Aod أهود كان التي الثمانني السنوات
سنني عدد رصاحة يُعطي الكتاب أنَّ وكما الكتاب. يشهد كما أحراًرا العربانيون قضاها التي السنوات
أمور كانت الُقضاة عرص يف أنَّ ،١٨ اآلية الثاني، اإلصحاح يف ويروى الُحرية سنني وعدد العبودية
األحبار من كغريه الغزير، العلم صاحب وهو الحرب، هذا أن بوضوٍح نرى فإنَّنا دائًما ُمزدهرة العربانيني
يفعله ما وهذا َرشحوه، مما أكثر الكتاب حوا صحَّ قد نراُهم امُلشكالت، هذه حلَّ أثِره عىل حاَولوا الذين
أن أرادوا عندما مرص من الخروج منذ للسنني الُكيلِّ املجموع بافرتاِضه الكتاب، بأنَّ يعِرتفون من أيًضا
حسابه يف يُدخل أن يستطع ولم ،regulier الرشعيَّة اليهودية الدولة فيها ُوِجدت التي الفرتات فقط يَُعدَّ
الحكم. يف انتقال وفرتات شقاءٍ سنوات اعتربَها فقد والعبودية الفوىض سنوات — هؤالء رأي يف —
التي العبودية سنوات تَواريخه من يُسِقط أن يتعوَّد لم ولكنَّه الَفوىض، أوقات يذكر ال الكتاب أن صحيح
الواِضح ومن أحالم. أضغاث إالَّ إذن الرشوح هذه ليست التحرُّر. سنواِت عدد يُعطينا كما عَدَدها يُعطينا
يف مرص من الخروج منذ مَضْت التي السنواِت إدخال األول امللوك ِسفر يف أراد Esdras عزرا أنَّ للغاية
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عاًما. ١٨ الشعب مؤاب ملك عجلون25 حكم (٥)

الحريف النص ذكر إىل حاجة يف ولْسنا بالكتاب. عاِلم ذلك يف يشكَّ أن يستطيع وال السنني عدد حساب
يسمح ال الثاني) واإلصحاح (األول األيام أخبار ويف Ruth راعوت سفر آِخر يف داود نَسب أن لنرى
الخروج بعد يهوذا ِسبط رئيس كان Nahasson نحشون ألنَّ الكبري املجموع هذا ِمثل بإعطاء بسهولٍة
نَسب حسب — سليمان ابنه وكان الصحراء، يف ومات (١١-١٢ :٧ العدد، (انظر: بسنتنَي مرص من
باإلضافة ُسليمان فيها حَكَم التي سنوات األربع سنة ٤٨ مجموع من طرْحنا فإذا لداود، الثالث — داود
٣٧٧ سنة ُولِد داود أنَّ نِجد الصحراء يف قَضوها التي سنة واألربعني داود عاَشها التي عاًما السبعني إىل
عاش منهم كالٍّ أنَّ مع الثالث ه وجدُّ الثاني ه وجدُّ أبوه يُنِجب أن يِجب وبالتايل األردن نهر عبور بعد
يف إسبانيا يف اليهود ُعلماء أكرب من (١٢٨٨–١٣٤٤) Lévi ben Gerson جرسون بن الوي عاًما! ِتسعني
لكثرٍي وشارح اإلبصار أجهزة يف امُلخرتَعات بعض وله والفلك الرياضة يف عامًلا كان عرش، الرابع القرن
املوضوعات Milhamôt Adonai الرب» «ملحمة األسايس وكتابه ُرشد ابن وأعمال التوراة أسفار من
البنيامني جريا بن Aod أهود إلخ. … النفس ال، الفعَّ العقل العالم، خلق هللا، الوسيط، العرص يف الفلسفية
له هدية قدَّم أن بعد مؤاب ملك عجلون يقتُل أن استطاع ولكنه أْعَرس كان إرسائيل بني قضاة أحد هو
أحد أيًضا هو عنات بن Samgar شمجر الهدية. سلََّمه أن بعد به وطعنَُه فخِذه عىل سيَفه ُمخبِّئ وهو
عنات بن شمجر بعده من (وقام بإبرة! فلسطينيٍّا ٦٤٠ َقتل إنه يُقال (٣١ :٣ (القضاة، الصغار القضاة
ا «فلمَّ :(٢٨ :٢ (القضاة، إرسائيل). أيًضا هو وخلَّص البقر بمنساِس رجل ستمائة فلسطني أهل من فقتل
الربَّ ألنَّ القايض أيام كلَّ أعدائهم أيدي من يُخلِّصهم فكان القايض مع الربُّ كان ُقضاة عليهم الربُّ أقام
الخامس.(امللوك الفصل من ،٣٠ الهامش انظر بعزرا، يتعلق فيما وُمضايقيهم.» ظامليهم من أنينَهم رِحم
الرابعة السنة يف مرص أرض من إرسافيل بني لخروج والثمانني األربعمائة السنة يف «وكان :(١ :٦ األول،
:(١٨–٢١ :٤ (راعوث، للرب.» بيتًا بنى أنه الثاني الشهر وهو زيو شهر يف إرسائيل عىل ُسليمان ُملك من
عميناداب.» ولد ورام راما ولد «وحرصون :١٩ حرصون.» ولد فارص فارص، مواليد «وهذه :١٨
وعوبيد عوبيد وَلد وبوعز بوعز ولد «وسلمون :٢١ سلمون.» ولد وغشون غشون ولد «وعميناداب :٢٠
عري وكان وشيلة، وأونان عري يهوذا «وبنو :٣ :(٣–١٥ :٢ األول، األيام (أخبار داود.» ولد وييس ييس ولد
حرصون فارص «وابنا :٥ «… فارص كنَّته تامار له «وولدت :٤ فأماته.» الرب عني يف رشيًرا يهوذا ِبكر
عميناداب ولد «ورام :١٠ وكلوباي.» ورام يرصمئيل له ولدوا الذين حرصون «وبنو :٩ … وحامول.»
ولد «وبوعز :١٢ بوعز.» ولد وسلما سلما ولد «وغشون :١١ يهوذا.» بني رئيس غشون ولد وعميناداب
(العدد، داود.» «والسابع … أبيناداب» والثاني ألياب بكره ولد «وييس :١٣ ييس.» ولد وعوبيد عوبيد
«فكان :١٢ املذبح.» لتدشني قربانه يقرب يوم كل يف واحد رئيس ملوىس الرب «فقال :١١ :(١١-١٢ :٧
املرتجم). عمل من اآليات (تخريج يهوذا.» سبط من عميناداب بن غشون األول اليوم يف قربانه قرَّب الذي
Aod أهود وقتََله الجزية دفع عىل وأجربهم بنيامني سبط أخضع مؤاب ملك هو Eglon عجلون 25

.(١٥–٢٦ :٣ (القضاة، الصغري القايض
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عاًما. ٣٠ قضاة وشمجر26 أهود كان (٦)
عاًما. ٢٠ جديد من الشعب كنعان ملك يابني27 أخضع (٧)

عاًما. ٤٠ سالم يف ذلك بعد الشعب عاش (٨)
أعوام. ٧ للمدينيِّني28 بذلك خضع (٩)

عاًما. ٤٠ جدعون29 إمرة تحت حرٍّا عاش ثم (١٠)
أعوام. ٣ أبيملك30 حكم وتحت (١١)

عاًما. ٢٣ قاضيًا فوأة31 بن تولع وكان (١٢)
عاًما. ٢٢ ياعري32 (١٣)

عاًما. ١٨ عمون33 وبني للفلسطينيني جديد من الشعب خضع (١٤)

نصوصه. وتخريجات السابق سبينوزا تعليق انظر 26
مدة إرسائيل يف وسار (١١ ،٤ (القضاة، Hazor حاصور حكم الذي كنعان ملك هو Jabin يابني 27

.(٢٣-٢٤ :٤ (املزامري، الحديدية العربات اخرتاعاته وأهم عاًما عرشين
قوافلهم وكانت العقبة خليج رشق يف ترعى كانت عربي أصل من بدو قبائل Madianites املدينيون 28
:٢ (الخروج، مديني كاهن ابنة موىس تزوج وقد (٢٨ :٣٧ (التكوين، مرص إىل كنعان جنوب من تسري
مؤاب سهول إىل وصلوا عندما اإلرسائيليني تقدُّم ُمعارضة القبائل هذه بعض حاولت وقد .(١٥–٢١
سهل إىل وصلوا القضاة عرص ويف ،(٦–١٨ :٢٥ ،٧ :٢٢ (العدد، أخرى مرة وبالفساد مرة حر بالسِّ

هزمهم. جدعون ولكن Yizréel إزرائيل
األول. الفصل من ،٣٣ الهامش انظر 29

األول. الفصل من ١١ والهامش الثالث، الفصل من ٢٨ الهامش انظر 30
قاضيًا وظلَّ Issachar يساكر قبيلة من الصغار القضاة أحد Thola fils de Phua فوأة بن تولع 31

.(١-٢ :١٠ (القضاة، عاًما وعرشين ثالثة ملدة
ابنًا ثالثون له وكان عاًما وعرشين اثنني إرسائيل يف القضاء توىلَّ الجلعاوي ياعري هو Jair ياعري 32

(العدد، !Manasse منيس ابن الخمسة األسفار يف ى يُسمَّ الذي يائري غري وهو (٣–٥ :١٠ (القضاة،
الثاني، (صموئيل إلحانان والد أو (٥ :٢ (استري، البنيامني مردخاي والد أو (١٤ :٣ التثنية، ،٤١ :٣٢

.(٥ :٢٠ األول، األيام أخبار ،١٩ :٢١
َهزموا وقد التوراة حسب قرابة ِصلة اإلرسائيليني وبني بينها سامية قبائل Ammonites عمون بنو 33

(القضاة، جلعاد بالد خلَّص Jephté يفتاح ولكن (٨-٩ :١٠ (القضاة، القضاة ُحكم أثناء يف اإلرسائيليني
نهاية ويف (١٠–١٢ الثاني، (صموئيل وهزَمهم حملتنَي داود لهم أرسل ثم شاءول، هزمها كما (٢١
كثري لعنَهم وقد (٣ :٢٧ (إرميا، بابل حاربت التي الصغرية الدويالت بني من عمون كان يهوذا مملكة

.(٣–٧ :٢٥) حزقيال ،(١–٦ :٤٩) إرميا ،(٨–١١ :٢) صفنيا ،(١٣–١٥ :١) عاموس األنبياء: من
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أعوام. ٦ قاضيًا يفتاح34 كان (١٥)
أعوام. ٧ لحم بيت من أبيصان35 (١٦)
أعوام. ١٠ الزابولوني36 أيلون (١٧)
أعوام. ٨ الفرعتوني37 عبدون (١٨)

عاًما. ٤٠ للفلسطينيني جديد من الشعب خضع (١٩)
عاًما. ٢٠ ⋆39 قاضيًا شمشون38 كان (٢٠)

عاًما. ٤٠ عايل40 (٢١)
عاًما. ٢٠ صموئيل يُحرِّره أن قبل للفلسطينيني جديد من الشعب خضع (٢٢)

عاًما. ٤٠ داود حكم (٢٣)

أبيه نزل من إخوته وطرَده جلعاد يف نشأ سنوات، ستِّ ملدة إرسائيل قضاة من قاٍض Jephté يفتاح 34

فقِبل عمون بني من تخليصهم رَجوه مواطنيه ولكنَّ لعصابة، رئيًسا أصبح ثُم رشعي غريَ ابنًا كان ألنه
بعد الطريق يف يُقابلهم من بأوَّل له ي يُضحِّ بأن هللا وعد النرص من يطمنئَّ ولكي رئيًسا، تنصيِبِه برشط
،١٠ :٢٣ ،٢٧ :٣ الثاني، امللوك يف الرواية هذه أمثال (انظر الوحيدة! ابنته الشخص ذلك وكان عودتهم،

.(٢١ :١٨ األحبار،
من جزءًا حكم لحم بيت من (٨–١٠ :٢-١ (القضاة، إرسائيل بني ُقضاة أحد Abesan أبيصان 35

بنتًا. وثالثون ولًدا ثالثون له وكان سنوات سبع حكمه واستمر إرسائيل
يف قاضيًا وظلَّ زبلون قبيلة من (Ailwn السبعينية (يف Ahialon Zabulonite الزابولوني أيلون 36

عرش. الحادي القايض ويُعترب أعوام، عرشة إرسائيل
امليالد قبل عرش الثاني القرن يف إرسائيل قضاة أحد هو Abdon Pharathonite الفرعتوني عبدون 37

.(١٣ ،١٢ (القضاة، Ephaim أفائيم سبط يف أعوام ثمانية القضاة يف وظلَّ
األول. الفصل من ،٣٤ الهامش انظر 38

عليها السابقة سنًة األربعني إىل أو الحرية سنوات إىل العرشين السنني هذه انتماء يف الشكُّ ⋆ يُمكننا 39

أقرب أيًضا وهذا — ح أُرجِّ فإني الخاص رأيي أما الفلسطينيني. لنرَي الشعب فيها خضع التي مبارشًة
أُِضف لم ولذلك الفلسطينيِّني من عدٍد أكرب شمشمون أهلك أن بعد العربانيني تحرُّر — التصديق إىل
سيطرة منذ ُولد شمشمون ألنَّ إالَّ الفلسطينيني نرَي سنوات إىل شمشمون فيها حكم التي سنة العرشين
أن فيه يُذَكر أورشليم من ُمعيَّنًا كتابًا تذُكر السبت» «رسالة أنَّ عن فضًال العربانيني عىل الفلطسينيني

وحَدها. السنني بهذه يتعلَّق ال األمر ولكن سنة، أربعني الشعب حكم شمشمون
األول. الفصل من ،١٠ الهامش انظر 40
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أعوام. ٤ املعبد بناء قبل وسليمان (٢٤)
عاًما. ٥٨٠ انقضت التي األعوام مجموع فيكون (٢٥)

حتى يشوع موت بعد العربية الدولة فيها ازدهرت التي السنوات إضافة يِجب كما
االعتقاد يُمكنني ال أنَّني والواقع كثرية. سنوات أنها وأعتقد رشعتائيم، كوشان هزَمها
بأنَّ أو واحدة لحظٍة يف الخوارق هذه رأى من كلُّ مات مبارشًة يشوع َموت بعد بأنه
أشد إىل الفضيلة ِقمم أعىل من وسقطوا واحدة، ومرة فجأًة الرشائع تركوا خلفاءهم
لم رشعتائيم كوشان بأنَّ االعتقاد يُمكنني ال كما اإلهمال، أنواع وأشنع العجز درجات
تتطلَّب االنحالل هذا مراحل من مرحلة كلَّ إنَّ يُخِضعهم. لكي يظهر أن إالَّ عليه يكن
41٩ ،٧ اآليات ،٢ اإلصحاح يف شكَّ وال املقدس الكتاب ص يُلخِّ بحيث تقريبًا، برشيٍّا جيًال
األعوام إضافة يِجب كما شيئًا. عنها لنا يروي ال عديدة أعوام تاريخ القضاة سفر من
األعوام إضافة يِجب وكذلك عددها، الكتاب يُعِط لم والتي قاضيًا فيها صموئيل كان التي
نعرف أن نستطيع ال ألنَّنا السابق الحساب يف أذُكرها لم والتي شاءول فيها حكم التي
اآلية ،١٣ اإلصحاح يف لنا يُقال إذ كافية؛ معرفة فيها حكم التي السنني عدد قصته ِمن
أن ونستطيع منقوص، النص هذا ولكن عاَمني، حكم أنه األول صموئيل سفر من ١
بالعربية أولية معرفة له من أنَّ شكَّ وال السنني. من أكرب عدًدا نفسها القصة من نستنِتج
سنٍة ابن شاءول «وكان هكذا: يبدأ فهو منقوص، النصَّ هذا أنَّ من يستوثِق أن يستطيع
النص هذا أنَّ يرى ال هنا َمن اآلن: ألتساءل وإني إرسائيل.» عىل سنتني وملك ُملكه، يف
لتدفُعنا نفسها شاءول قصة إنَّ امللكية؟ السلطة عىل استوىل عندما شاءول عمر حذف قد
اإلصحاح ففي ذلك، يف يشكُّ من هناك ليس أنه وأعتقد السنني. من أكرب بعدٍد التسليم إىل
الفلسطينيني عند أشُهر وأربعة سنًة مكث داود أنَّ نجد نفسه42 السفر من ٧ اآلية ،٢٧
يف الحوادث باقي تَقع أن الرضوري من كان الحساب لهذا وطبًقا شاءول. من هربًا
هذا (املؤرخ) يوسف ح ويُصحِّ أعتقد. فيما أحد يُصدِّقه ال ما وهذا أشهر، ثمانية مدة

أيامهم امتدت الذين الشيوخ أيام وكلَّ يشوع أيام كلَّ الربَّ الشعب «وعبد :٧ :(٧–١٠ :٢ (القضاة، 41

مرياثه أرض يف «ودفن :٩ إلرسائيل.» عمل التي العظيمة الربِّ أعمال كلَّ «وعاينوا :٨ يشوع.» بعد ما إىل
صنع وال الرب يعرف ال آخر جيل بعدهم من ونشأ آبائهم إىل أيًضا انضموا الجيل ذلك «وكل :١٠ «…

إلرسائيل.»
أشهر.» وأربعة سنة الفلسطينيني بالد يف داود فيها سكن التي األيام عدد «وكان :(٧ :٢٧ (صموئيل، 42
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صموئيل أيام شاءول «وحكم فيجعله: القديم، التاريخ من الثالث الكتاب آخر يف النص
الواردة القصة هذه كل فإنَّ حال، أية وعىل أُخريني.» سنتنَي موته وبعد عاًما عرش ثمانية
أن ٧ اإلصحاح نهاية عند لنا يروى إذ يسبقها؛ ما مع بتاتًا تتَِّفق ال ١٣ اإلصحاح يف
عىل يجرءون منه يعودوا لم ا حدٍّ الشدَّة من بلغت هزيمًة الفلسطينيني هَزموا العربانيِّني
العربانيني الفلسطينيُّون غزا ١٣ اإلصحاح ويف صموئيل. حياة طوال إرسائيل حدود عبور
دون يظلُّون جعلهم ما امُلدِقع والفقر الشديد البؤس من لهم وجلبوا صموئيل) (أيام
بني اإلنسان ق يُوفِّ أن ا حقٍّ ُمضنية مُلحاولة وإنها تصنعها.43 وسيلة أية ودون أسلحٍة
هو واحًدا ُمؤرًخا وكأنَّ تبدو بحيث األول صموئيل سفر يف املوجودة القصص هذه جميع
نُضيف أن إذن يِجب إنه فأقول: األول، موضوعي إىل اآلن أعود ولكني ورتَّبها. كتبَها الذي
وقوع سنوات أُِضف لم فإني وأخريًا، شاءول. حكم سنوات قبل من املذكور الحساب إىل
من كم أعلم ال أنَّني أعني بوضوح، يُحدِّدها لم نفسه الكتاب ألنَّ الفوىض، يف العربانيني
من القضاة.44 سفر آخر حتى ١٧ اإلصحاح منذ وقعْت التي الحوادث استغرَقِت الوقت
للسنوات مضبوًطا زمنيٍّا حسابًا نُقيم أن نستطيع ال أننا تامٍّ بوضوٍح نستنتج كله هذا
واحدٍة بصحة التسليم إىل بنا تؤدي ال دراستها وأن نفسها، الروايات عىل ذلك يف ُمعتمدين
مجموعة الروايات هذه بأنَّ نُسلِّم أن إذن فيِجب ُمختلفة، افرتاضات وضع إىل بل منها،
يبدو كذلك وفحِصها، ترتيبها قبل ُجمعت ثُم عديدين، ُمؤلِّفني من ُمستَمدَّة القصص من
ملوك أخبار أسفار بني السنني، بحساب يتعلَّق فيما ذلك، عن يقلُّ ال تَعاُرًضا هناك أنَّ
أحآب بن يورام أن يُذَكر إرسائيل ملوك أخبار ففي إرسائيل؛ ملوك أخبار وأسفار يهوذا

الفلسطينيُّون أقبل املحرقة يصعد صموئيل بينما أنه «وكان :١٠ :(١٠-١١ :٧ األول، (صموئيل 43

وجه من فانهزموا وأزعَجهم الفلسطينيِّني عىل اليوم ذلك يف عظيم بصوٍت الربُّ فأرعد إرسائيل مُلحاربة
بيت تحت ما إىل ورضبوهم الفلسطينيِّني وطاردوا املصفاة من إرسائيل رجال «فخرج :١١ إرسائيل.»

كار.»
جميع أيدي يف ُرمح وال سيف يُوَجد لم الحرب وقت حان «فلما :٢٢ :(٢٢-٢٣ :١٣ األول، (صموئيل

مكماش.» معرب إىل الفلسطينيني طالئع «وخرجت :٢٣ «… الشعب
من ،١٥ الهامش (انظر سعادة أية اليهود تُعِط لم والطقوس الشعائر أنَّ هنا سبينوزا ويقصد

الثالث). الفصل
بنيامني بني وبني إرسائيل بني بني الحروب وقصة ميخا النبي قصة عىل فر السِّ من الجزء هذا يحتوي 44

للسنني. تحديد أي دون
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45(١٧ :١ الثاني، امللوك (انظر يوشافاط بن يورام حكم من الثانية السنة يف ُحكمه بدأ
الخامسة السنة يف حكمه بدأ يوشافاط بن يورام أن يهوذا ملوك أخبار يف يذكر حني عىل
روايات مقارنة أردنا وإذا نفسه)،46 السفر من ١٦ ،٨ (انظر: أحآب بن يورام حكم من
التي امُلماثلة، التعاُرض حاالت من كثريًا وجدنا امللوك سفر روايات مع األيام أخبار سفر
الروايات، هذه بني التوفيق حاَولوا الذين املؤلفني رشوح ذكر أو ذكرها، إىل هنا تحتاج ال
رشوًحا ويختلقون يحلمون الذين اح َّ الرشُّ من قرأت من أو كلية، يهذون الذين كاألحبار
«كان الثاني: األيام أخبار سفر يف مثًال يُذَكر فعندما نفسها، اللغة إفساد إىل وينتهون
تبدأ السنني هذه أن اح َّ الرشُّ بعض يتصور حكم.» عندما سنة وأربعني اثنتنَي أحزيا ُعُمر
قصد هو هذا أنَّ يُثبت أن أحد استطاع ولو أحزيا،47 ميالد من ال «عمري» حكم من
نفسها وبالطريقة يتحدَّث، كيف يعرف ال إنه القول يف تردَّدُت ملا األيام أخبار ِسفر مؤلف
بأنَّ — صحيحة الرشوح هذه كانت لو — القول إىل تضطرُّني كثرية رشوًحا يختِلقون
كما الرواية، ترتيب عن فكرة أية لديهم تكن ولم لُغتهم، تماًما جِهلوا قد العربانيِّني ُقدماء

يف مكانه أخوه يورام وملك إيليا به تكلَّم الذي الرب كالم بحسب «فمات :(١٧ :١ الثاني، (امللوك 45

الهامش (انظر الشخصيتني، لتحقيق ابن، له يكن لم ألنه يهوذا ملك يوشافاط بن ليورام الثالثة السنة
الثاني). الفصل من ،٢٤

ملك يهوذا ملك ويوشافاط إرسائيل ملك أحآب بن ليورام الخامسة السنة ويف (١٦ :٨ الثاني، (امللوك 46

يهوذا. ملك يوشافاط بن يورام
قتل أن بعد ملًكا ب نُصِّ الرابعة، األرسة س مؤسِّ (٨٨٥–٨٧٤) إرسائيل ملوك سادس هو Amri عمري 47

بحرِقها قام الذي زمري وبداخلها Tirsa ترصه مدينة عمري حارص ،Ela أيله امللك Zimri زمري امللك
(سنة السامرة وهي له جديدة عاصمة ببناء ذلك بعد قام ثُم (١٥–١٨ :١٦ األول، (امللوك فيها وهلك
ملك Ithobaal أتبعل بنت   Jézabel إليزابيل   Achiab أحآب ابنه ج وزوَّ مؤاب عىل ُسلطانه وامتدَّ (٨٨٠
،٣٤ :٢٠ األول، (امللوك دمشق ملك Benhadad I األول بنهدد إىل امُلدن بعض عن تنازل ولكنه صيدا
مملكة يت ُسمِّ لقد حتى حاسًما ملًكا وكان يهوذا، مملكة مع الحدود حوادث أنهى وأخريًا، ،(٣ :٢٢

عمري». «منزل إرسائيل
(٨٥٣-٨٥٢) إرسائيل ملوك ثامن سبينوزا يقصده ما وهو األول، Ochozias أحزيا باسم ملكان هناك
Baal-Zéboub بعل-زبوب اإلله الستشارة رُسًال فأرسل النافذة من وقع أن حدث وخليفته، أحآب ابن
يهوذا ملوك سادس هو والثاني (١–٨ :١ الثاني، (امللوك ُمطلًقا سقوطه من يقوم لن امللك بأنَّ لهم وتنبَّأ

وعتاليا. يورام ابن (٨٤١ (سنة
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كان بل الكتاب، لتفسري قاعدة أو منهٍج أي هناك يكن لم بأنه أعِرتف أن إىل تضطرُّني
هواهم. حسب يشء أيِّ اختالق بإمكانهم

فإني كاٍف، أساس دون ا، جدٍّ عامة بطريقٍة هنا أتحدَّث أني ذلك مع أحد ظنَّ فإذا
املؤرخون يستطيع الروايات، لهذه يقيني ترتيب عىل ويدلَّنا العناء نفسه يُكلِّف أن أرجو
تفسري ُمحاولته أثناء يف املرء وعىل جسيم. خطأ يف الوقوع دون لألخبار كتابتهم يف اتِّباَعه
ويرشحها الكالم، يف الوصل وُطُرق واألساليب العبارات يُراعي أن بينها، والتوفيق الروايات
يف ًما ُمقدَّ أنحني ولسوف كتابتنا.48⋆ يف نُقلِّدها أن الرشح، لهذا طبًقا نستطيع، بحيث
نفسه.49 بأبولو أُشبِّهه ألن استعداٍد لعىل وإنِّي املهمة، بهذه القيام يستطيع ملن خشوٍع
بحثي طول من بالرغم امُلحاولة بهذه يقوم من أِجد أن أستِطع لم بأني أعرتف أن عىل
منذ ُمشبَّع أني ومع طويل. ٍل تأمُّ بعد إالَّ شيئًا هنا أكتُب ال أني أيًضا أُضيف كما عنه،
ما إىل أنتهي أال عيلَّ امُلستحيل من كان فقد امُلقدَّس، الكتاب عن الشائعة باآلراء طفولتي50
طويلة مدة هنا القارئ نُعطِّل أن إىل يدعونا ما هناك فليس حال، أية وعىل إليه.51 انتهيُت
أنه األمر يف ما وكلُّ منها. ميئوٍس بُمحاولة يقوم أن ، تحدٍّ صورة يف عليه، نعرض وأن
وضوًحا. أكثر تعبريًا فكري عن أعرب حتى امُلحاولة هذه عليه ستكون ما أُبنيِّ أن عيلَّ كان

األسفار. هذه مصري عن أُبديها التي األخرى املالحظات إىل أنتقل واآلن

لها. رشِحنا من أكثر الكتاب كلمات ح نُصحِّ فإنَّنا ⋆ وإال 48

يكتفي أخرى ترجمة ويف يشءٍ، كلِّ عىل الُقدرة أي التشبيه إالَّ أبولُّو ذكر من سبينوزا يقصد ال 49

باملعنى.
P. Bayle بيل يؤيِّدها التي القائمة الفكرة تؤيِّد طفولته عن سبينوزا يُعطيها التي اإلشارة هذه 50

وقَت باإلسبانية كتبَُه الذي Apologie للهجوم استمرار هي والسياسة الالهوت يف سبينوزا رسالة بأنَّ
أنَّ الواضح ومن نفسه، عن يُدافع بأنه يُوحي هنا سبينوزا ألنَّ اليهودية؛ الدينية السلطات عن انفصاله

الرسالة. يف ذلك بعد سبينوزا فيها أفاض التي األوىل األفكار عىل يحتوي الهجوم هذا
األحيان بعض يف ويَلُطف يَلني ورصامته ِته حدَّ مع العقيل سبينوزا اتجاه أنَّ عىل الفقرة هذه تدلُّ 51

العقل. يُساِوم أن دون
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األسفار هذه يحفظ لم الخَلف أنَّ نذُكر أن يجب األسفار، هذه مصدر بيَّنَّا أن وبعد
القراءات52 من كثريًا اخ النُّسَّ قدماء لحظ فقد أخطاء، أية إليها ب تترسَّ ال بحيث بعنايٍة
تنبَّهوا قد ذلك مع يكونوا أن دون امَلبتورة، النصوص بعض إىل باإلضافة فيها، املشكوك
من طويلة وقفًة يستحقُّ ما األهمية من األخطاء لهذه كان إذا ما مسألة ا أمَّ كلها. إليها
الكتُب يقرءون َمن إىل بالنسبة األقلِّ عىل األهمية، قليلة أنها الواقع يف أعتقد فأنا القارئ،
اختالٍف أي أو خطأ أيَّ أِجد لم أني يقنٍي عن أؤكد أن وأستطيع ُمتحرِّرة. بعقليٍة املقدَّسة
أو غامضًة يجعلها بحيث الخلقية، بالتعاليم ة الخاصَّ النصوص يف ًة وخاصَّ القراءات، يف
يف حتى النص، يف تحريٍف أي بوقوع امُلفرسين ُمعظم يُسلِّم ال ذلك ومع فيها. مشكوًكا
ضياع. أي من كلها التوراة حِفظ قد فريدة، بعناية هللا، أن ويُقرِّرون األخرى، األجزاء
بشأن ويتناَقشون الُعمق، غاية يف أرساٍر عىل عالمٌة نظِرهم يف فهو القراءات اختالف ا أمَّ
الحروف أشكال لهم تبدو بل الفقرات إحدى وسط املوجودة والعرشين الثماني النجوم
اختالف عن ناجًما ذلك كان إن أدري ولسُت كبرية. أرساٍر عىل تحتوي وكأنَّها ذاتها
والُخبث الغرور بداِفع ذلك قالوا أنهم أم امُلخرِّفني، العجائز تقوى من نوٍع وعن العقل
ُمطلًقا أجد لم أني فقط أعَلم ولكنِّي هللا؟ أرسار عىل األُمناء وحَدهم أنهم نعتِقد حتى
أيًضا قرأُت ولقد صبيانية. أعماًال إالَّ فيها أِجد ولم ُكتُبهم، يف الرسِّ َسيماء عليه يشءٍ أيَّ
ألعتِقد وإني خبَِلهم. من دهشتي أبًدا تنقطع ولم تُرَّهاتهم،53 وعرفُت القباليِّني بعض

نفسه الوقت يف فهي الواحد، للنصِّ امُلختلفة التغيريات الحقيقة يف تعني التي Leçons ترجمة الرشوح 52
والِعربة النصِّ من امُلستفادة الدروس األحيان بعض ويف وقراءات، وِصيَغ وتغيريات وإضافات رشوح

املعاني. هذه كلَّ يجَمع قد الذي الرشوح لفَظ لنا فضَّ ولكنَّنا منه،
Tradition «مأثور» العربية يف تعني التي Kabalistes من Kabbale أو Cabalistes الكباليُّون 53
العقيل التيار عىل فعٍل كردِّ نشأ يهودي ُصويف الهوتي تيَّار عىل الكلمة تدلُّ عرش الثاني القرن ومنذ
جنوب يف Nîmes نيم مدينة من Issac l’Aveugle األعمى إسحاق وأسسه ميمون بن موىس يُمثِّله الذي
باملعنى تعِرتف وهي رمزيٍّا تفسريًا التوراة القبالة وتفرسَّ .Zohar زهر ى يُسمَّ فيه نصٍّ وأشهر فرنسا
عىل التفسري ويعتِمد الساِلكون إالَّ يعرفه ال ُروحي معنًى عىل يحتوي النصَّ أنَّ ترى ولكنها اللفظي،

اآلتية: الثالثة املبادئ
القواعد. لبعض طبًقا آخر بحرٍف األبجدية حروف من حرف كل إبدال :Substitution اإلبدال (١)
حرٍف لكلِّ العددية القيمة عدُّ أي Gématrie أو Equivalence numérique العددية املعادلة (٢)
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إذا — قبل من ُقلنا كما — األسفار يف األخطاء بعض وقوع يف سيشكُّ أحٍد ِمن ما أنه
قبُل من ذكْرناه (الذي بشاءول الخاصَّ النصَّ وقرأ السليم، الحكم من قدٍر أقلُّ لَديه كان
الثاني: صموئيل من ٦ اإلصحاح ،٢ اآلية وكذلك 54(١ :١٣ األول، صموئيل ِسفر من
هناك من ليصعدوا يهوذا بعليم من معه الذين الشعب بجميع وانطَلَق داود «ونهض
التابوت، ليُحِرض إليه ذهب الذي املكان أنَّ أحٍد ذهن عن يغيب أن يمكن ال إذ هللا.» تابوت
١٣ اإلصحاح من ٣٧ اآلية أنَّ نُنِكر أن نستطيع ال كما يُذَكر. لم كارياتياريم،55⋆ وهو

القيمة التكوين سفر يف كلمتنَي أول تعادل مثًال النهائي. الحساب من املعاني واستنتاج كلمٍة ولكلِّ
السنة أول يف تمَّ قد العالم خْلق أن أي السنة.» أول يف «خلق العبارة هذه يف نِجدها التي ١١١٦ العددية

اليهودية.
األوىل الكلمات حروف من حرٍف كلَّ إنَّ أي l’indication des initiales األوىل الحروف إشارات (٣)
تكوين مثًال األوىل، الكلمة ن تكوِّ الثانية الكلمات من حرٍف كلُّ أيًضا صحيح والعكس ثانية كلماٍت ن يكوِّ
إنَّ أي (امليم) واملسيح (الدال) وداود (األلف) آلدم األوىل الحروف آدم كلمة يف األوىل الثالثة الحروف

وداود! آدم ابن املسيح
تؤِمن اإلسماعيلية ة خاصَّ يعة الشِّ عند يُشاِبهها ما نِجد التي الباطنية التأويالت هذه إىل وباإلضافة

.Chiromancie الكف وقراءة والسحر وبالتنجيم Métépsychose األرواح بتناسخ أيًضا القبالة
الكتاب يف الرُّوحية املعاني ترِبط ألنها الباطنية التأويالت هذه ُمهاجمة من لسبينوزا بُدَّ ال كان
يف وذلك كتاباتهم اخ النُّسَّ بها يُزيِّن التي والزخارف والرسوم والحروف الكلمات يف املادية بمظاهرها
كما دينيٍَّة قيمٍة أي باآليات للتغنِّي أو للرتنيم يكون أن سبينوزا رَفَض وبالتايل الحرف، عبادة جنون
وأظافر) وَشعر ودم عظام من (بقايا الدينية الطوائف بها تحتفظ التي Reliques القديسني آثار يرُفض
من مظهر ذلك فكلُّ للتناُول رمًزا الُقدَّاس بعَد اللِّسان تحت الكاثوليك يضعه الذي hostie الخبز أو

الوثنيَّة. مظاهر
إرسائيل.» عىل سنتنَي ومَلك ُملكه يف سنٍة ابن شاءول «وكان :(١ :١٣ األول، (صموئيل 54

Kimhi القمحي جعل ما وهذا Bagal Juda يهوذا بعل أيًضا Cariathiarim كارياتيايم ى ⋆ يُسمَّ 55

كلمة ألنَّ ُمخطئون وهم املدينة. اسم يهوذا، شعب ترَجَمتُها التي يهوذا بعل كلمات أنَّ يفرتضون وآخرين
يف يَرشع لم داود أن رأيْنا األول األخبار نص من هذا صموئيل نصَّ قرأنا وإذا الجمع، صيغة يف بعل
حمل الذي املكان إىل يُشري أن صموئيل سفر مؤلِّف أراد فلو إليها، الذهاب يف َرشع بل بعل من الرحيل
هللا. تابوت هناك من وحمل يهوذا بعل من إلخ، … ورحل داود وقام بالعربية لقال التابوت داود فيه

األكرب واألخ ولغوي شارح Moses Ben Joseph Kimhi القمحي يوسف بن موىس هو (القمحي
وأهم ،١١٩٠ سنة حوايل ومات Narbonne ناربون يف ووالده أخيه مع عاش وُمعلِّمه، القمحي لداود

العربية. اللغة يف وقواعد وأيوب ونحميا وعزرا األمثال عىل رشوُحه هي الباقية أعماله
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إىل والتجأ فهَرَب أبشالوم «وأما النص: يقول وبُِرتت، ت ُغريِّ قد الثاني صموئيل سفر يف
إىل وذهب أبشالوم وهرب األيام، كل ابنه عىل داود وناح جشور ملك عمهود بن تلماي
ال ُمشابهة أخرى نصوًصا قبل من ذكرُت أنِّي أعلم وأنا سنني.» ثالث هناك ولبث جشور

اآلن. تحُرضني
فال العربية، الكتب يف وهناك هنا نجدها التي الهامشية بالتعليقات يتعلَّق فيما أما
يرِجع ُمعظمها أنَّ عرفت إذا فيها، َمشكوك قراءات بأنها االعتقاد يف املرء د يرتدَّ أن يُمكن
والواو»، «الياء وبني والباء»، «الكاف بني ًة خاصَّ العربية الحروف بني الكبري التشابُه إىل
حروف تغيري بعد الهامش ويف تسمع» «وقتما نجد فمثًال إلخ. … والراء» «الدال وبني
أتى «وعندما النص: يقول ،٢٢ اآلية القضاة سفر يف الثاني اإلصحاح ويف تسمع» «عندما
حرف تغيري بعد الهامش يف نجد حني يف … دائًما) (أي بكثرة.» لدينا وإخوتهم آباؤهم
استعمال إىل فيها املشكوك القراءات من كبري عدد يرجع وكذلك «بكثرة» بدل «ليعارضوا»
بينها املرء ويخِلط األحيان، أغلب يف تُنَطق ال والتي الوقف، حروف يها نُسمِّ التي الحروف
الذي البيت ثبت «فقد يقول: ا نصٍّ ⋆56(٣٠ :٢٥) نجد األحبار ِسفر يف فمثًال تجاوَرت. إذا

إلخ.» … السور «ذات الهامش ويف لها.» سور ال التي املدينة يف
ُحجج عىل الردَّ األفضل من أنَّ أرى فإني بنفسها، واضحة املالحظات هذه أنَّ ومع
أضافها قد الهامشية التعليقات هذه أنَّ عىل الربهنة إىل يَميلون الذين الفريسيني بعض
غامضة. أرساٍر عن ليُعربوا منهم، بتوجيٍه ُكتبت أنها أو أنفسهم، املقدسة الُكتب ُمؤلفو إما
قراءة يف امُلتَّبَعة العادة من ُمستقاة كثريًا، بها أهتمُّ ال ُحجٌة وهي الحجج، هذه وأول
القراءات اختالف بسبب الهامش يف ُوضعت قد التعليقات هذه كانت لو يقولون: التوراة.
باملعنى دائًما االحتفاظ عىل العادة جَرِت فِلَم بينها يختار أن الخَلف يستِطع لم التي
عىل الواجب، كان لقد به؟ االحتفاظ أريد الذي املعنى هذا الهامش يف ذُكر ولَِم الهاميش؟
الهامش يف يُذَكر أن من بدًال يُقرأ، أن له يُراد كما نفسه النصِّ كتابة ذلك، من العكس

وذهب إبراهيم «وهرب اآلتي: الوجه عىل حوه صحَّ النصِّ هذا بْرشح أنفسهم شغلوا الذين ⋆ إن 56

الذي الوقت كلَّ ابنه عىل داود وناح سنني ثالث هناك ومكث جشور ملك عميهود بطليموسبن إىل
يشءٍ بإضافة العبارات بتغيريات الكتاب عرض لنا أِذن فإذا التفسري. يه نُسمِّ ما وهذا جشور.» يف قضاه
من قطعة وكأنَّه نُريد التي األشكال كلَّ وبإعطائه الكتاب تحريف لنا أِذن قد بأنه ح أُرصِّ فإني حذِفه أو

الشمع.
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الجديَّة، من يشءٍ عىل تبدو التي الثانية ة والحجَّ غريهما. من أكثر قان امُلحقَّ والقراءة املعنى
املخطوطات يف تَقع النَّسخ يف أخطاء هناك يقولون: نفسها. األشياء طبيعة من ُمستقاة
يف نِجد أنَّنا عىل بينها. فيما تختِلف أن وَجب عفوية األخطاء كانت وملَّا عمًدا. ال ُصدفة
الهاء حرف دون دائًما ُكتبت قد عذراء تعني التي العربية الكلمة أنَّ الخمسة األسفار
صحيحة كتابًة الهامش يف ُكتبت حني عىل اللغة، قواعد يُخالف ا ممَّ واحد، نصٍّ يف إالَّ
هذا قَدٍر أي الناسخ؟ عن صدر قد الخطأ هنا يكون أن يُمكن فهل ة، العامَّ للقاعدة طبًقا
الكلمة؟ هذه فيها يُقابل مرة كل يف نفسها بالطريقة ع الترسُّ عىل الكاتب قَلم أجَرب الذي
هذا وتصحيح حَرج دون الناِقص الحرف إضافة بسهولة ذلك بعد امُلمكن من كان لقد
تصحيح يتمَّ لم أنه وبما صدفة، تحُدث لم القراءات هذه أنَّ وبما للقواعد. ُمراعاة الخطأ
عمًدا األَُول املؤلفون كتبَها الكلمات هذه بأنَّ االعرتاف من بدَّ فال الظاهرة، األخطاء هذه
بسهولٍة نردَّ أن نستطيع أنَّنا عىل يشء، عىل بها ليدلُّوا املخطوطات، يف موجودة هي كما
فأنا عندها، ف أتوقَّ ولن الفريسيني، بني امُلتَّبعة العادة عىل األوىل ة الحجَّ تعتمد ذلك. عىل
يعتقدون كانوا أنهم من العادة هذه نشأت وربما الخرافة، ذهبَت مًدى أي إىل أدري ال
والثانية مكتوبة األوىل تكون أن أرادوا وبالتايل مقبولتان، أو صحيحتان ياغتنَي الصِّ أن
كهذا، خطري أمٍر يف البتَّ يخشون كانوا أنهم والواقع تلك. وال هذه تضيع ال حتى مقروءة
تفضيَل يشاءوا لم فإنهم هنا ومن الصحيح، أنه عىل الباطل النصِّ أخذ من ويخافون
تكون أن اشرتطوا أنهم لو به القيام عليهم يتعنيَّ كان ما وهو اآلخر، عىل ني النصَّ أحد
خالية كانت الشعائر يف امُلستعَملة النَُّسخ أنَّ سيما ال نفسها، بالطريقة والقراءة الكتابة
الكلمات بعض تُقرأ أن أرادوا أنهم من العادة هذه أتْت ربما أو الهامشية، التعليقات من
أي ُمختلفة بطريقة كتابتها، طريق عن النسخ، حيث من صحيحة كونها مع املكتوبة،
بقراءة تقيض التي الشائعة العادة نشأت وهكذا الهامش. يف املكتوبة للصياغة طبًقا
الهامش يف يكتبون اخ النُّسَّ جعلت التي الدوافع أما الهامشية. للتعليقات طبًقا التوراة
التعليقات كل ليست ييل: كما أبيِّنُها فإني تُقرأ أن رصاحة منها يُقصد التي الكلمات بعض
تُعْد لم التي الكالم أساليب ح يُصحِّ ما أيًضا منها إن بل فيها، مشكوًكا قراءاٍت الهامشية
تسمح الحسنة األخالق تُعد لم التي وتلك الزمان، عليها عفا التي الكلمات أعني تُستعَمل،
— ُمطلًقا الرذيلة يعرفون يكونوا لم الذين — القدماء املؤلفون اعتاد فقد باستعمالها،
ذلك وبعد القصور، يف امُلستعَمل والدوران اللَّفِّ دون الحقيقية، بأسمائها األشياء تسمية
دون القدماء عنها عربَّ التي األشياء إىل ينُظرون الناس بدأ الرذيلة ِت وعمَّ َف الرتَّ ساد
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ومع نفسه، الكتاب تغيري إىل ذلك أجل من حاجة هناك تكن ولم بذيئة، أنها عىل بذاءة،
النكاح تسمية عىل ة، العامَّ نفوس لَضعف ُمراعاًة العامة، القراءة يف العادة جَرِت فقد ذلك
فمهما وأخريًا، الهامش. يف املوجودة نفسها األلفاظ وهي ُمالئمة، غري بألفاٍظ واالسِتمناء
التعليقات حسب وتفسريها الكتُب قراءة عىل العادة جَرت أجله من الذي السبب كان
وفًقا يسري الذي ذلك بالرضورة هو الصحيح التفسري َكون ليس األقلِّ عىل فإنه الهامشية،
األحيان من كثرٍي يف يبتعدون التلمود يف أنفسهم األحبار أن إىل وباإلضافة التعليقات. لهذه
قليل، بعد سأُبنَيِّ كما أفضل، يَرونها أخرى نصوص لديهم وكان املاسوريتي،57 النصِّ عن
من الجاري اللُّغوي االستعمال مع اتِّفاًقا أقلَّ تبدو التغيريات بعض الهامش يف يُوَجد فإنه
قال ما امللك فعل «إذا :(٢٢ :١٤) الثاني صموئيل سفر يف نصٌّ يقول فمثًال نفسه، النصِّ
نفسه، اإلصحاح من ١٥ اآلية تركيب مع وُمتَّفق تماًما سليم لغوي تركيب وهو عبده.»
صيغة يف ُوضع الذي الفعل مع يتَِّفق ال ما وهو «عبدك» الهامش: يف نجد حني عىل هذا
نفسه: السفر من ١٦ اإلصحاح من األخرية اآلية يف نصٌّ يقول وبامِلثل الغائب. ضمري
ال إضافة وهي للفعل، كفاعٍل أحد كلمة الهامش ويف الرب.» كالم يُستشار) (أي «حسب

الذين وهم التوراة، لنصوص األخرية القراءة ثبَّتوا الذين اليهود علماء هم Massortès املاسوريون 57
بابل يف اثنان كثرية: طُرق هناك وكانت قراءات، من الشفاه طريق عن لهم نُقل وما الكلمات نُطق دوَّنوا

فلسطني. يف واثنان
القرن من األول والنصف الثامن القرن أواخر يف جديدة طريقًة وَضعوا فقد طربية مدارس علماء أما
النصِّ بطبع ١٩٣٧ سنة شتوتجارت يف Kittel كتل قام وقد املنطوقة، األصوات كلِّ إلظهار وذلك التاسع
يف ا ُمهمٍّ دوًرا Ben Asher عارش ابن أرسة لِعبت وقد العرص هذا يف املاسوريني قراءة أساس عىل العربي

اآلتية: الوسائل باستعمال النص هذا صياغة
الساكنة الحروف فوق توَضع العلَّة حروف من بدًال les point-voyelles العلَّة حروف نقط (١)

السابع. القرن منذ املحاولة هذه بدأت وقد
يختِلف ولكن نفسها، بالطريقة تُكتب التي الكلمات بني للتفرقة les accents األصوات عالمات (٢)

مريم). تعني Maria امُلحيطات تعني Mària الالتينية يف (مثًال النطق حسب معناها
تضعيف إىل تُشري التي Signes diacritique، signes de lecture (التجويد) القراءة عالمات (٣)
أي Ketib أو يُقرأ أن يِجب ما أي Qéré (مثل القراءة يف التغيريات بعض أو الساكنة الحروف بعض
النص عن املاسورتي النص يختلف وال العربي) النص يف مرة ١٣٥٠ حوايل ذُكر وقد يُكتب أن يِجب ما
سنة املعبد هْدم بعد النصوص توحيد ُمحاوالت بدأت فقد Saint Jerome جريوم القديس ترجمه الذي

املوضوع. هذا يف قيِّمًة معلومات امليِّت البحر مخطوطات أعطتنا وقد ٧١
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ضمري يف الالشخصية األفعال استعمال عىل جرى اللغة يف الشائع الُعرف إنَّ إذ لها؛ ُمربر
ال كثرية تعليقات توجد وهكذا جيًدا. اللغة ُعلماء يعَلم كما للمعلوم، املبني امُلفرد الغائب
الردُّ فيسُهل الثانية الفريسيني ة حجَّ أما النص. صيغة عىل تفضيلها نحٍو أي عىل يُمكن
تُستعَمل تُعد لم التي الكلمات إىل نبَّهوا قد اخ النسَّ إنَّ ُقلنا: فقد عرضناه، الذي بعد عليها
كما العربية، اللغة يف الكلمات من كثريًا أن شكَّ وال فيها، املشكوك القراءات إىل باإلضافة
التوراة يف كهذه كلمات ُوِجدت وقد قديمة، وأصبحت ُمستعَملة تُعد لم األخرى، اللغات يف
فإذا عِرصهم. لعادة وفًقا ة العامَّ القراءة تكون حتى رون امُلتأخِّ اخ النسَّ كلها إليها نبَّه
الِجنسني بني ُمشرتكة قبل من كانت ألنها فذلك مكان، كلِّ يف ُدوِّنت قد «نعر» كلمة كانت
العربانيني عاصمة كانت وكذلك نفسها، الالتينية الكلمة معنى لها وكان واملؤنث) (املذكر
جَرت فقد هي، هو، بالضمري يتعلَّق فيما فإنه كذلك أورشاليم»، ال «أورشليم قديًما ى تُسمَّ
عىل للداللة العربية) يف شائع تغيري (وهو الواو بحرف الياء حرف استبدال عىل العادة
الضمري هذا يف املذكر من املؤنث تمييز األقدم، العهود يف الناس يَْعتَِد لم حني عىل املؤنَّث،
إىل عٍرص من بَدورها تتغريَّ لألفعال الشاذَّة يَغ الصِّ كانت فقد وأخريًا، الِعلَّة. بحروف إالَّ
الزائدة: الحروف يستعملون لعرصهم، امُلميِّز للتأنُّق منهم يًا تَوخِّ القدماء، وكان عرص،
أودُّ ال ولكنِّي كهذه، كثرية أمثلًة أُعطي أن وأستطيع واو. ياء، تاء، نون، ميم، ألف، هاء،
أجبتُه ذلك؟ ِعلم يل أين من سائل: سألني فإذا ثقيلة. بموضوعاٍت القارئ وقَت أُضيع أن
امُلحدثون يشأ لم حني يف التوراة يف أي املؤلفني، أقدم عند ذلك لحظُت ما كثريًا بأنِّي قائًال
حتى األخرى، اللُّغات يف أجله من تُوَجد الذي الوحيد السبب هو وهذا العادة، هذه اتِّباع

ُمستعَملة. تُعْد لم كلماٌت امَليِّتة، اللغات
الهامشية التعليقات ُمعظم بأن أُسلِّم دمُت ما يقول: أن عىل أحد يُرصُّ قد ولكن
أحيانًا تُوَجد ال ِلَم الواحد؟ للنصِّ قراءتنَي من أكثر يُوَجد ال فِلَم فيها، مشكوك قراءات
بوضوح يُخالف األحيان بعض يف النصَّ بأنَّ عيلَّ يُعرتَض قد كذلك أكثر؟ أو قراءات ثالث
أبًدا يمكن ال بحيث صحيحة، الهامش يف املوجودة القراءة تكون حني يف اللغة قواعد
عليه، الردُّ يسهل اعرتاض وهذا القراءتني، بني وتردَّدوا فوا توقَّ قد الناسخني بأنَّ االعتقاد
دون اآلخر، البعض واستُبِقَي ُحذفت قد القراءات بعض إن أقول: األوىل ة الُحجَّ عىل ا فردٍّ
بَلَغ وقد املاسوريُّون، أهملها صيًغا نِجد التلمود ففي ذلك، بكل مخطوطاتنا تُخربنا أن

311



والسياسة الالهوت يف رسالة

الذي بومربج،58 لتوراة ح امُلصحِّ جعل الوضوح من ا حدٍّ كثرية فقراٍت يف ني النصَّ بني الفرق
بينها، ق يوفِّ كيف يعرف ال بأنه ُمقدمته يف يعرتف أن إىل يُضطرُّ الُخرافات، يف ُمغِرًقا كان
وهي قبُل من بها أجبْنا التي هي هنا إعطاؤها يمكن التي الوحيدة اإلجابة «إنَّ فيقول:
من أكثر وجود بعَدم للتسليم أساَس فال وإذن املاسوريِّني.» ُمناَقضة التلمود عادة من أنَّ
بأنه الخاص— رأيي هو وهذا — ُمقتِنًعا أُسلِّم فإنِّي ذلك، ومع الواحدة، للفقرة صياَغتنَي

لسببني: وذلك الواحد؛ للنص صياغتنَي من أكثر أبًدا يُوَجد لم

صياغتنَي، من أكثر بوجود قبل، من أوضْحنا كما النص، تغيريات مصدر يسمح ال (١)
دائًما ينصبُّ الشكُّ كان فقد وإذن الحروف، بعض تَشابُه من الغاِلب يف ينشآن ألنهما
الكاف، أم الباء هو هل يُكتب: أن يِجب دائًما امُلستعَمَلني الحرَفني أي معرفة مسألة عىل
الحرَفني من كلٌّ يُعطي أن يحُدث كان ما وكثريًا إلخ. … الراء أم الدال الواو، أم الياء
عىل يعتمد قصريًا، أو ا ُممتدٍّ كونه أي املقطع، طول فإن ذلك، عن وفضًال مقبوًال. معنًى
مشكوًكا قراءات التعليقات كلُّ فليست وأخريًا الوقف. حروف يناها سمَّ التي الحروف هذه
ُمستعَمًال. يُعد لم قديم لفظ وْرشح اللياقة هو ُقلنا كما منها، كثرٍي عىل الداِفع إن بل فيها،
من قليل عدد إالَّ لديهم يكن لم اخ النسَّ أنَّ هو هذا العتقادي الثاني والسبب (٢)
(الفصل الكتَبة رسالة تذُكر وال ثالثة. أو أصَلني من أكثر لديهم يكن لم وربما األصول،
بأنَّ ساد قد االعتقاد ألنَّ عزرا؛ عرص إىل يرِجعان أنهما م ويُتوهَّ رشَحني، إال السادس)59
ألمَكنَنا أصول ثالثة هناك كانت فلو يشءٍ من يُكن ومهما التعليقات. هذه كاتب هو عزرا
تُوَجد أن ا حقٍّ غريبًا ويكون نفسها، الفقرة عىل دائًما منها اثنني اتِّفاق بسهولٍة ر نتصوَّ أن
هذا سبَّب الذي ذلك إذن قَدٍر فأي أصول، ثالثة يف مختلفة صياغات ثالُث نفسها للفقرة
األول اإلصحاح فقط قرأ لو لذلك يدَهش يعود لن املرء إنَّ عزرا؟ بعد األصول يف النقص
اليهود «تاريخ من عرش الثاني الكتاب من الخامس الفصل أو األول املكابيِّني ِسفر من

يف تُويفِّ الذي Danial Bomberg بومربج دانيال طبعها التي التوراة هي Bomberg بومربج توراة 58

Biblia باسم نَرشها التي التوراة وتُعَرف اليهودية للكتُب الناِرشين أشهر من وكان ١٥٤٩ سنة البندقية
.Rabbinica

اليهود، عند الكتَبة عن تتحدث التي الرسائل إحدى أنها يبدو Traité des Scribes الكتَبة رسالة 59

.Traité des copistes اخ النُّسَّ رسالة FM ويف أعمالهم. عن أو التوراة دراسة عىل عكفوا الذين وهم

312



… نفسها األسفار حْول أخرى أبحاث

القليل العدد بهذا االحتفاظ أمكن قد يكون أن ا حقٍّ ُمعجًزا ليبدو إنه بل ليوسف، القديم»
ما عىل — فيه يَُشكَّ أن يُمكن ال ما وهو الطويل، االضطهاد هذا كلِّ بعد النَُّسخ من
التي األسباب إذن هي هذه االنتباه. من ضئيل ولو بقْدٍر التاريخ هذا قرأ من كلُّ — أعتقد
القليل العدد هذا من يُمكننا فال وبالتايل، مكان، أي يف قراءتنَي من أكثر نِجُد ال تجعلنا
قد التوراة يف التعليقات هذه ترشحها التي الفقرات أنَّ نستنتج أن — القراءتنَي أي —
يف يُخطئ النصَّ بأنَّ القائلة الثانية ة الحجَّ أما ما. ِرسٍّ عىل لتُدلَّ قصٍد عن خطأ ُكتبت
الجاري لالستعمال ُمخالف بأنه االعتقاد يف الرتدُّد معه نستطيع حدٍّ إىل األحيان بعض
وضع ال للنص، تصحيح مسألة هي بسهولة، املسألة، كانت فقد وبالتايل العصور، كلِّ يف
من نوٍع أي معرفة عىل أُِرصُّ ال فأنا كثريًا، بها أهتمُّ ال ة الحجَّ هذه الهامش، يف تعليق
النزاهة، من بدافٍع قاموا وربما النص. تصحيح عدم عىل اخ النسَّ أجرب الديني االحرتام
روا يُصوِّ أن وأرادوا األصول، من القليل العدد بهذا هي كما للخَلف التوراة ينقلوا حتى
والواقع فيها. مشكوًكا قراءاٍت وليس الصيغة، يف ع تنوُّ أنه عىل األصول بني التعاُرض
أفضل. أيهما حقيقة أعلم ال األحيان أغلب يف ألنِّي إالَّ فيها مشكوًكا قراءاٍت ها أُسمِّ لم أنني
وسط يف خالية مسافًة (برتكهم اخ النُّسَّ نبََّه فيها املشكوك القراءات هذه إىل وباإلضافة
منقوصة. فقرة وعرشين بثماٍن املاسوريُّون يُحصيها منقوصة كثرية فقراٍت إىل الفقرة)
األقل، عىل الفريسيني، أنَّ عىل رس، عىل بَدوره يدلُّ رأيهم يف العدد هذا كان إن أدري وال
إنَّني (إذ «التكوين» يف ِمثال ويُوجد الخالية. املسافة هذه مقدار ديني، بتقديٍس يُراعون،
ا فلمَّ … أخيه لهابيل قايني «وقال النص: فيه يقول (٨ :٤) واحًدا) ِمثاًال أُعطي أن أودُّ
ُهنا فها ألخيه؛ قايني قال ماذا نعلم أن نستطيع ال وهنا إلخ.» … قايني الصحراء يف كان
(باإلضافة النوع هذا من ُفقدوا قد جزءًا وعرشين ثمانية اخ النسَّ ذَكر وقد مفقود، جزء
لم لو منقوصة املذكورة الفقرات هذه من كثري يبدو ال ذلك، ومع قبل)، من ذكرناه ما إىل

املوضوع. هذا يف ُقلناه ما حسبُنا ولكن تُركت، قد الخالية املسافة هذه تكن
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العارش الفصل

العهد أسفار فحصباقي
نفسها بالطريقة القديم

شيئًا أقول لن األخبار بِسفري يتعلق ففيما األخرى، القديم العهد أسفار إىل اآلن أنتقل
يهوداس أعاد أن بعد وربما طويلة، بمدَّة عزرا بعد ُكتبا قد أنهما سوى قيمٍة ذا يقينيٍّا
التي األَُرس عن األول السفر من ٩ اإلصحاح يف الراوي يُخربنا إذ املعبد؛ بناء املكابي1⋆
أسماء ١٧ اآلية يف يذكر ذلك وبعد عزرا) زمان يف (أي األصل يف أورشليم تسكن كانت

املذكور Jéchonias يكنيا امللك نسب بقية عىل — يقينًا الظنِّ تسمية استطعنا لو — الظن هذا ⋆ يقوم 1

حتى له ينتسبون الذين Elioheinai أليوعيني أبناء حتى تستمر والتي (٣ (األول، األيام أخبار سفَري يف
يبدو ولكن ولد له يكن لم األرس يف وَقع عندما هذا يكنيا أيًضا نذُكر أن ويِجب عرش. الثالث الجيل
من يبدو إذ بها، اهم سمَّ التي األسماء من ذلك تخمني نستطيع ما بقْدر األرس أثناء يف ولًدا أنجب أنه
يف يُعترب الذي هللاُ) حرََّر (وتعني Phadaia فدايا ولد فقد رساحه. إطالق بعد أنجبَُهم أنه أحفاده أسماء
يكنيا وقوع بعد والثالثني الثامنة أو والثالثني السابعة السنة يف Zorobabel زربابل والد اإلصحاح هذا
به نصَّ الذي زربابل أنَّ يبدو وبالتايل، اليهود، عن قورش يعفَو أن قبل سنة وثالثني ثالثًا أي األْرس يف
أالَّ لُت فضَّ وقد األكثر، عىل عرشة الرابعة أو الثالثة ابن الوقت ذلك يف كان اليهود عىل حاكًما قورش
املستنريين أما العرص. هذا يُمثلها التي الخطورة ِذكرها عن يمنعني ألسباٍب املوضوع هذا عن أتحدَّث
من الثالث اإلصحاح يف املذكور يكنيا خلق بُمتابعة العناية من بيشءٍ لوا وليتفضَّ عابرة إشارة فتكفيهم
النُّسخة مع العربي النص وبُمقارنة اإلصحاح، نهاية حتى ١٧ اآلية من ابتداءً األول األيام أخبار سفر
املكابي يهوذا أعاد أن بعد ُحرِّر قد األسفار هذه نصَّ أن بسهولٍة وسريون Septante بالسبعينية اة امُلسمَّ

ذلك. قبل ال اإلمارة يكنيا أحفاد فيه فقد الذي الوقت وهو الثانية، للمرة املدينة بناء
إليهم ويعزو اليوعيني لخَلف التالني يكنيا خَلف أسماء عمًدا حذَفوا قد األحبار أن سبينوزا يرى

والثاني. األول األيام أخبار سفَري تأليف



والسياسة الالهوت يف رسالة

أنَّ عىل يدل وهذا 3،(١٩ :١١) أيًضا نحميا يف اثنان منهم ذُكر الذين الباب»2 «حرَّاس
عن يقينيٍّا شيئًا أعلم ال وأنا طويلة. بمدَّة املعبد بناء إعادة بعد ُكتبت قد األسفار هذه
والعقيدة فائدتها، وعن لها، بها االعرتاف يِجب التي لطة السُّ وعن الحقيقيِّني مؤلفيها

وبتوجيٍه أبيه موت وبعد Mattathias ملاتياس الثالث االبن هو Judas Maccabée املكابي يهوذا
امللك قواد عىل وانترص اليهود لتحرير Antiochos Epiphane ضدأنطيوكس الثوار من حملة قاد منه
يف حملته يف استمرَّ ثُم املعبد ر وطهَّ أورشليم ودخل ،(٣٥ ،١–٤ :٣ األول، (املكابيُّون كثرية معارك يف
أورشليم عىل واستوىل وهزمه فلسطني إىل عاد Lysias ليسياس ولكن هناك اليهود لتحرير األردن رشق
يهوذا فأعلن Hassidim الحسيدين بموافقة األعظم الكاهن Alcimeالكيموس وُعنيِّ (٦ األول، (املكابيُّون
الكاهن لتنصيب Boccidés Démétriosبكيدس األول ديمرتيوس أرسل ثُمَّ الجديد الكاهن ضدَّ امُلقاومة
يهوذا ولكن Necanor نكانور قائده ديمرتيوس فأرسل أنطاكية إىل الكيموس وذهب اليهود قتَله ولكن
أرسل الذي الوقت يف ولكن ،(٨ األول، (املكابيُّون الرومان مع ِحلًفا وعقد (٣٢ :٧ األول، (املكابيُّون هَزَمه

حتَفه. يهوذا لقي ثم يهوذا كيدس هَزم ديمرتيوس إىل الرُّوماني Sénat الشيوخ مجلس فيه
يواكيم ابن (٥٩٧ (سنة ليهوذا عرش التاسع امللك هو Joakim يواكني أو Jéchonias يكنيا امللك
٥٩٧ سنة أورشليم عىل استوىل الذي نرص نبوخذ عىل أبيه ثورة نتائج واجه وقد وخليفته، Joakim
مروداخ أويل عنه عفا ثم (١٠-١١ :٢٤ الثاني، (امللوك بابل إىل يوياكيم وِسيق األوىل الهجرة ونظَّم
إرميا، ٢٧–٣٠؛ :٢٥ الثاني، (امللوك ُمكرًَّما ُمعزًَّزا بابل يف عاش ولكنه ٥٦٢ سنة Evil-Merodach
زربابل وصدقيا يكنيا يوياكيم وابنا (١٦ :٣) األول األيام أخبار سفر يف مذكور وهو .(٣١–٣٤ :٥٢
حكم أثناء يف ويهوذا أورشليم حاكم (١٢ :١ متى، ،٢ :٣ (عزرا، يكنيا امللك حفيد هو Zorobabel
أمل شخصه يف د ويُجسَّ (٦–١٠ :٤ (زكريا، Zacharie وزكريا Aggée حاجي لنبوات وُمعاًرصا الُفرس

دين. وامُلرشَّ للُمضطهدين الخالص
الثالث. الفصل من ٥٥ الهامش قورش، يف انظر

يكنيا «وابنا :١٧ يكنيا، خَلف بذكر األول األيام أخبار سفر من الثالث اإلصحاح من ١٧ اآلية تبدأ
وندبيا.» شاماع وهو ويقميا وشنأصار وفدايا «وملكريام :١٨ وسألتثيل.» أسري

املوجودة لألسطورة طبًقا االسم بهذا يت وُسمِّ ها وأهمُّ للتوراة اليونانية النصوص أحد هي والسبعينية
اليونانية الرتجمة اليهود من طَلب بطليموس أنَّ اها ومؤدَّ Pseudo-Aristée املنحولة أرستي رسالة يف
امُلرتِجمني أن فيلون (ويضيف يوًما وسبعني اثنني يف التوراة يهوديٍّا وسبعون اثنان فرتَجم موىس لرشيعة
ومع باآلخرين أحدهم يتَِّصل أن دون بواحدٍة قام ُمرتجم كل وسبعني، االثنتني الرتجمات بهذه قاموا قد

ُمتشابهة!) الرتجمات خرجت ذلك
… إرسائيل ملوك سفر يف مكتوبون وهم إرسائيل كل «وانتسب :١ (١٧ ،١ :٩ األول، األيام (أخبار 2

الرأس.» شلوم وكان وإخوتهم وأحيمان وطلمون وعقوب شلوم «والبوابون :١٧ إلخ.»
وسبعون.» واثنان مائة األعتاب حفظة وإخوتهما وطلمون عقوب البوابني «ومن :(١٩ :١١ (نحميا، 3
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نفسها بالطريقة القديم العهد أسفار باقي فحص

حني عىل املقدَّسة الكتُب عداد يف األسفار هذه أُدخلت كيف ألعَجب إنِّي بل تعِرضها، التي
التي األخرى األسفار وبعض طوبى ِسفر وكذلك امُلقنَّنة، الكتب من الحكمة4 ِسفر أُخِرج
فإني بها يُسلِّمون الجميع دام فما ُسلطتها، من أُقلِّل أن هنا أقصد وال ُمنتَحلة. إنها يُقال

الحايل. بوضِعها هي كما أتُركها
ويشهد املعبد، بناء إعادة بعد أسفار خمسة إىل مت وُقسِّ بدورها املزامري ُجمعت وقد
وكتب بابل، يف السجن يف يواكني امللك زال وما ُكتب قد ٨٨ املزمور بأن اليهودي5 فيلون
لم لو — أعتقد فيما — أبًدا ذلك ليقول فيلون كان وما رساحه. إطالق بعد ٨٩ املزمور
أمثال أنَّ وأعتقد الثقات. من تالها قد يكن لم ما أو عرصه يف ُمتواترة الفكرة هذه تكن
يف جاء ألنه وذلك يوشيا؛6 امللك زمان يف األقل عىل أو نفسه العرص يف جمعت قد سليمان
ملك حزقيا رجال نقلها التي سليمان أمثال هي «هذه ييل: ما األخرية، اآلية ،٢٤ اإلصحاح
إخراج أرادوا الذين األحبار ح تبجُّ إىل أُشري أن هنا يفوتني وال .(١ :٢٥ (األمثال، يهوذا»
أخرى بأسفاٍر ا رسٍّ واالحتفاظ امُلقنَّنة الكتُب مجموع من الجامعة، سفر ومعه السفر،
يُوىص التي الفقرات بعض يِجدوا لم لو ذلك يفعلوا بأن خليقني كانوا ولقد لَدينا. ليست
كانت بينها، من واألفضل امُلقدسة األشياء أنَّ املؤِسف َلمن أنه والحقُّ موىس. برشيعة فيها

أن يرى سبينوزا ولكن بالعربية ال باليونانية مكتوب األصيل النصَّ ألنَّ الِحكمة ِسفر اليهود رفض 4

ألفاظه. يف ال فكره يف فر السِّ ِقيمة
حوايل اإلسكندرية يف ُولِد املعروف اليهودي الفيلسوف هو Philon d’Aexandrie السكندري فيلون 5

أرسله الذي الوفد يف اشرتاكه هي حياته يف نعلمها حادثة وأشهر كهنوتية، عائلة من امليالد قبل ٢٠ سنة
يف له تمثال وضع كاليجوال أراد عندما ميالدية ٤٠ سنة حوايل Caligula كاليجوال اإلمرباطور إىل اليهود

أورشليم. معبد
إىل يهدف وكان املوسوي، الترشيع وعىل التكوين ِسفر عىل الرَّمزية رشوحه هي فيلون أعمال وأهم
ويرى ُقرون) بأربعة ذلك بعد الصفا إخوان حاول (كما اليونانية الفلسفة مع الكتاب تعاليم اتِّفاق بيان

املوسوي. الوحي من ُمستمدَّة اليونانية الفلسفة أن فيلون
ويف الرابع اإلنجيل يف الكلمة نظرية يف فيظهر بولس، رسائل ويف األناجيل يف فيلون أثَر ويظهر
:١٥ ،١ (كورنته، الجَسدي وآدم (املسيح) الرُّوحي آدم بني أو والرُّوح الجَسد بني بولس ُمعارضة
E. Bréhier: Les idées انظر: العربانيني، إىل بولس رسالة يف ًة خاصَّ األثر هذا ويبدو (٤٥–٤٩

.philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie, vrin, 1959, Paris
الثاني. الفصل من ،٢٨ الهامش انظر 6
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والسياسة الالهوت يف رسالة

األسفار هذه بنقل َلهم تفضُّ لهم أحَمُد أنَّني صحيح كهؤالء. أناٍس اختيار عىل فة ُمتوقِّ
والنزاهة األمانة بكلِّ نقلوها كانوا إذا عما التساؤل من َمفرٍّا ذلك مع أِجد ال ولكن إلينا،

دقيًقا. فحًصا املسألة هذه أفحَص أن ذلك مع أودُّ ال كنُت وإن زمني، الالَّ
قد فيها ُجمعت التي النبوَّات أن أجد أفحصها وعندما األنبياء، أسفار إىل إذن أنتقل
عليه سار الذي الرتتيب هو دائًما يكن لم ُمعينًا ترتيبًا وُرتِّبت أخرى كتٍُب من أُخذت
بل النبوَّات، جميع ن تتضمَّ ال األسفار هذه فإنَّ كذلك، كتاباتهم. يف أو أقوالهم يف األنبياء
مجرَّد إالَّ األسفار هذه فليست وإذن وهناك، هنا عليها العثور أمكن التي النبوَّات بعض
األوىل،7 اآلية يف الناسخ يشهد كما عزيا، ُحكم يف نبوَّته أشعيا بدأ فقد األنباء، من شذَرات
(انظر: امللك هذا أفعال جميع أيًضا كتب بل التنبُّؤ، عىل العهد، ذلك يف يقترص، لم ولكنه
عن نُقل قد منه لَدينا ما إنَّ بل هذا، كتابه نملك ال ولكنَّا 8،(٢٢ :٢٦ الثاني، األخبار
النبي هذا نبوَّة أن نُضيف أن ينبغي كما قبل، من بيَّنَّا كما وإرسائيل، يهوذا ملوك أخبار
هذه أنَّ ومع النهاية. يف قتله الذي منيس9 ُحكم يف استمرَّت — األحبار يقول ما عىل —
أشعيا نبوَّات عىل حصلوا أنهم يعتِقدوا لم أنهم عىل تدلُّ أنها إالَّ ُخرافية، تبدو القصة
الفقرات من مجموعة هي رواية شكل عىل ِصيغت التي إرميا نبوَّات فإنَّ وبامِلثل، كاملة،
ودون ترتيٍب دون خليًطا تكون أنها إىل باإلضافة هذا امُلختلفة، األخبار كتُب من املأخوذة
يُشري ٢١ اإلصحاح نِجد وهكذا الواحدة. للقصة روايات بها تُوَجد كما للتواريخ، ُمراعاة

وآحاز ويوتام عزيا أيام يف وأورشليم يهوذا عىل رآها التي آموص بن أشعيا «رؤيا :(١ :١ (أشعيا، 7

يهوذا.» ملوك وحزقيا
وهو يهوذا ملوك عارش Azarias عزريا نفس وهو (٧٨١–٧٤٠) إرسائيل ملوك عارش هو وعزيا
العقبة ميناء بناء وأعاد السامرة. مع لم والسِّ بالرَّخاء تنَعم دولته وكانت وخليفته Amasias أمصيا ابن
(امللوك، والجيش بالزراعة وُعنَي أورشليم سور وقوَّى الفلسطينيني ضدَّ ناجحة حمالت عدَّة وأرسل

.(٦–١٥ :٢٦ الثاني، األيام أخبار ،٢٢ :١٤
النبي. آموص بن أشعيا كتبها واألخرية األوىل عزيا أخبار وبقية (٢٢ :٢٦ الثاني، (األخبار 8

الثانية ابُن وهو ملًكا ب ونُصِّ حزقيا وابن (٦٨٧–٦٤٢) ليهوذا عرش الرابع امللك هو Manassé منيس 9

الوثنية اآللهة من وكثري السماء وجيش بعل عبادة فنرش أبيه لسياسة ُمخالفًة سياسته وكانت عرشة
(امللوك الكفِّ وقراءة بالكهانة يؤِمن وكان Moloch ملوخ بابنه ى وضحَّ املعبد داخل املعابد لها بنى ثُم
(١٦ :٢١ الثاني، (امللوك شيخوخته يف أشعيا قتل أنه ويُحتمل يهو أنصاره واضطهد (١–٩ :٢١ الثاني،

.(٢ :٨ ،٩ :٧ (إرميا، عاًما أربعني ة مدَّ الدولة يف أثُره وظلَّ
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— الستشارته أتى الذي — لصدقيا11 تنبَّأ أن بعد مرة، أول إرميا10 عىل القبض سبب إىل
أمام إرميا ألقاه الذي الخطاب نجد ٢٢ اإلصحاح ويف الرواية، تُقطع ثُم املدينة، بخراب
اإلصحاح يتحدَّث ذلك وبعد امللك،12 بأرس يتنبَّأ ونجده صدقيا، قبل حَكم الذي يواكني
وتحتوي يواكني.13 ُحكم من الرابعة السنة يف أعني ذلك، قبل حَدث الذي الوحي عن ٢٥
وتستمرُّ امللك، لُحكم األوىل السنة يف للنبي حدث الذي الوحي عىل التالية اإلصحاحات
اإلصحاح يف أخريًا تستأنف حتى الزمني، لرتتيبها ُمراعاة أية دون النبوَّات تكديس يف
بني الواقعة عرش الخمسة اإلصحاحات (وكأنَّ ٢١ اإلصحاح يف بدأت التي الرواية ،٣٨
يرتبط ٣٨ اإلصحاح به يبدأ الذي السياق أن فالواقع استطراد).14 مجرَّد اإلصحاَحني

بعد نرص نبوخذ بأمر يواكني ه عمِّ ابن خَلف (٥٩٧–٥٨٦) يهوذا ملوك آخر هو Sédécias صدقيا 10

لم استشارته ألنَّ إرميا َسجن عاًما). ٢١) السن صغري ًدا ُمرتدِّ ضعيًفا كان ولكنه األول، أورشليم حصار
وحارص نرص نبوخذ جاء ضدَّه ومرص الفلسطينية الدولة ِحلف ن تكوَّ وعندما ،(١٥ :٣٧ (إرميا، تُرِضه
بابل ملك أيدي يف سيقع أنه إرميا أخربه إرميا صدقيا استشار وعندما شهًرا، عرش ثمانية أورشليم
يف وَقَع ولكنه أريحا، إىل وأُرسته صدقيا هرب أورشليم البابليُّون دخل وملَّا (١٤ :٣٨ ١٧؛ :٣٧ (إرميا،

وأرسته. هو ذُبح ثم األرس
التي بأيديكم التي الحرب آالت أردُّ ذا أنا ها إرسائيل إله الرب قال «هكذا :٤ :(٤–٦ :٢١ (إرميا، 11

املدينة.» هذه وسط يف وأجمعهم السور خارج من عليكم امُلضيِّقني والكلدانيني بابل ملك بها تُحاربون
هذه ُسكان «وأرضب :٦ عظيم.» وُسخط وحنٍق وبغضٍب قوية وذراع مبسوطة بيٍد أنا «وأحاربكم :٥

ذريع.» بوباء فيموتون والبهائم الناس املدينة
الظالم.» يِد من امَلسلوب وأنقذوا والعدل الُحكم أجروا الرب: قال «هكذا :٣ :(٧ ،٥ ،٣ :٢٢ (إرميا، 12

«وأقدس :٧ خرابًا.» يكون البيت هذا إن الربُّ يقول أقسمُت فبنفيس الكالم بهذا تسمعوا لم «وإن :٥
النار.» يف ويلقونها أرزك نخبة فيقطعون وآالته منهم كالٍّ ُمهلكني عليك

بن ليوياقيم الرابعة السنة يف يهوذا شعب جميع عىل إرميا إىل كانت التي «الكلمة :(١ :٢٥ (إرميا، 13

يهوذا.» ملك يوشيا
بينها في التعسُّ الربط عىل تدلُّ والتي إرميا سفر يف اإلصحاحات تبدأ التي اآليات إىل سبينوزا يُشري 14

مثل:
قائًال.» الربِّ لُدن من الكالم هذا كان يهوذا ملك يوشيا بن يوياقيم ُملك بدء «يف :(١ :٣٧ ١؛ :٣٦)
إلخ.» … الجالء شيوخ بقية إىل أورشليم من النبي إرميا به أرسل الذي الكتاب كالم «هذا :(١ :٢٩)

قائًال.» الرب لُدن من إرميا إىل كانت التي «الكلمة :(١ :٣٠)
إلخ.» … يهوذا ملك لصدقيا العارشة السنة يف الرب لدن من إرميا إىل كانت التي «الكلمة :(١ :٣٢)
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عىل القبض عن رواية املوضع هذا يف تُحرش ثم 15،٢١ اإلصحاح من ١٠ ،٩ ،٨ باآليات
حجِزه سبب يروي وكذلك ،٣٧ اإلصحاح رواية عن تماًما ُمختلفة األخرية، املرة يف إرميا،
هذا كلَّ أنَّ إذن لنا يتَِّضح االختالف.16 كلَّ ُمختلفة بطريقٍة السجن غياِهب يف الطويل
سبب يُوَجد ال وأنه مؤرِّخني، من مأخوذة النصوص من مجموعة إرميا ِسفر من الجزء
يتحدَّث التي اإلصحاحات باقي يف نة امُلتضمَّ األخرى النبوَّات أما الخلط. هذا يفرسِّ آَخر
ال إذ نفسه، إرميا أماله لباروخ كتاب من منقولة أنها فيبدو امُلتكلِّم، بضمري إرميا فيها

قائًال.» السجن دار يف بعد محبوس وهو ثانية إرميا إىل الرب كلمة «وكانت :(١ :٣٣)
إلخ.» … بابل ملك نرص نبوخذ كان حني الرب لدن من إرميا إىل كانت التي «الكلمة :(١ :٣٤)

قائًال.» يهوذا ملك يوشيا بن يوياقيم أيام يف الرب لدن من إرميا إىل كانت التي «الكلمة :(١ :٣٥)
الرب لدن من إرميا إىل الكالم هذا كان يهوذا ملك يوشيا بن ليوياقيم الرابعة السنة «ويف :(١ :٣٦)

قائًال.»
قال «هكذا :٢ قائًال.» الشعب كل به يكلم إرميا كان الذي الكالم …» :١ كاآلتي: ٣٨ اإلصحاح يبدأ 15

يحيا الكلدانيني إىل يخرج والذي والوباء والجوع بالسيف يموت املدينة هذه يف يقيم الذي إن الرب:
بابل ملك جيش أيدي يف ستُجعل املدينة هذه إن الرب: قال «هكذا :٣ فيحيا.» مغنًما نفسه له وتكون

فيأخذها.»
أنا وها الرب، قال هكذا الشعب لهذا «وقل :٨ :(٨–١٠) ٢١ اإلصحاح يف التي نفسها اآليات وهي
والجوع بالسيف يموت املدينة هذه يف يُقيم «الذي :٩ املوت.» وطريق الحياة طريق أمامكم أجعل ذا
قد «فإني :١٠ مغنًما.» نفسه له وتكون يحيا عليكم امُلضيِّقني الكلدانيني إىل ويلجأ يخرج والذي والوباء

بالنار.» فيحرقها بابل ملك يِد يف فتجعل الرب: يقول للخري، ال للرش املدينة هذه عىل وجهي جعلت
أورشليم من إرميا «خرج :١١ اآلتية: بالصورة إرميا عىل القبض (١١–١٥) ٣٧ اإلصحاح يقص 16

كان بنيامني باب إىل صار ا «فلمَّ :١٢ الشعب.» أمام سهمه هناك من ليأخذ بنيامني أرض إىل لينطِلق
إىل هارب أنت قائًال النبي إرميا عىل فقبض حننيا ابن شلحيا بن يرئيا واسمه الحراسة رئيس هناك
إرميا عىل يرئيا وقبض له يُسَمع فلم الكلدانيني، إىل هاربًا لسُت إني كذَب إرميا «فقال :١٣ الكلدانيني.»
يوناتان بيت يف القيود بيت يف وألَقوه ورضبوه إرميا عىل الرؤساء «فسخط :١٤ الرؤساء.» إىل به وأتى
أياًما هناك وأقام امُلقبَّبات إىل الُجب بيت إىل إرميا «فدخل :١٥ حبس.» بيت ذلك جعلوا ألنهم الكاتب

كثرية.»
«فأخذوا :٦ اآلتي: النحو عىل إرميا عىل القبض قصة يروي فإنه بعده) وما ٦ :٣٨) اإلصحاح أما
لكن ماء الُجب يف يكن ولم بحباٍل إرميا ودلَّوا السجن دار يف الذي امللك بن ملكيا ُجب يف وألقوه إرميا

إلخ.» … الحمأة يف إرميا فغاص حمأة
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حَدث الذي الوحي عىل إالَّ 17،(٢ :٣٦ اإلصحاح، يف واضح هو (كما الكتاب هذا يحتوي
ذاته الوقت هذا ويف يواكني، ُحكم من الرابعة السنة حتى يوشيا زمان منذ النبي لهذا
،٢ اآلية ٤٥ اإلصحاح من ابتداءً املوجودة النصوص أنَّ يبدو كما بدوره. إرميا ِسفر يبدأ
اآليات فتُشري حزقيال سفر أما باروخ.18 ِسفر من مأخوذة ،٥٩ اآلية ٥١ اإلصحاح حتى
يُشري الكتاب به يبدأ الذي السياق أنَّ يُدرك ال منَّا فمن شذرة. أنه إىل عام بوضوح األوىل
وحَده، السياق عىل األمر يقتِرص وال سيتلو؟19 بما ويربطها قبل من ذكرت أشياء إىل
ثالثني بلغ الذي النبي ُعُمر إىل فاإلشارة ناقًصا. جزءًا هناك بأن كله النص يُوحي بل
لها.20 باستمراٍر بل النبوَّة، يف ببداية يتعلَّق ال األمر أنَّ عىل تدلُّ السفر، بدأ عندما عاًما
كلمة «كانت (٣ :١) ٣ اآلية يف الوارد االستطراد هذا يف ذلك الكاتب يُالحظ وبالفعل
إن يقول: أن يُريد وكأنه إلخ.» … الكلدانيني أرض يف الكاهن بوزي بن حزقيال إىل الربِّ
يبلغ أن قبل له حدث آخر، بوحي تتعلَّق كانت الحني ذلك حتى املنقولة حزقيال أقوال
يف القديم اليهود تاريخ من العارش الكتاب يف يوسف يروي ذلك عن وفضًال الثالثني.
مثل نقرأ أنَّنا عىل بابل، يرى أن لصدقيا كان ما حزقيال لنبوَّة طبًقا أنه السابع الفصل
أسريًا اقِتيَد صدقيا أنَّ ١٧ اإلصحاح يف نجد العكس عىل بل أيدينا، يف الذي فر السِّ يف ذلك

يهوذا وعىل إرسائيل عىل به كلمتُك الذي الكالم كلَّ فيه واكتُب كتاب درج لك «ُخذ :(٢ :٣٦ (إرميا، 17

اليوم.» هذا إىل يوشيا أيام من كلمتك يوم من األُمم جميع وعىل
ثم باروخ.» يا لك إرسائيل إله الربُّ قال «هكذا ذلك: إىل رصاحًة (٢ :٤٥ (إرميا، األوىل اآلية تُشري 18

بن نرييا بن رسايا النبي إرميا به أمر الذي «الكالم (٥٩ :٥١ (إرميا، الثانية اآلية عند الكالم ينتهي
إلخ.» … مُللكه الرابعة السنة يف بابل يهوذا ملك صدقيا مع انطلق ملَّا محسيا

بدايًة تُعترب آيٍة وكل حزقيال، ِسفر بها يبدأ التي األوىل األربع اآليات من سبينوزا يقوله ما يتَّضح 19

وأنا الشهر من الخامس يف الرابع الشهر يف الثالثني السنة «يف :١ (١–٤ :١ (حزقيال، جديد: لنصٍّ
السنة وهي الشهر من الخامس «يف :٢ هللا.» ُرؤى فرأيُت السمواُت انفتحت كبار نهر عىل الجالء بني
الكلدانيني أرض يف الكاهن بوزي بن حزقيال إىل الربِّ كلمة «كانت :٣ يوياكني.» امللك جالء من الخامسة
عظيم وغمام الشمال من ُمقبلة عاصٍف بريح فإذا «فرأيُت :٤ الرب.» يُد هناك عليه وكانت كبار نهر عىل

إلخ.» … متواصلة ونار
نهر عىل الجالء بني وأنا الشهر من الخامس يف الرابع الشهر يف الثالثني السنة «يف :(١ :١ (حزقيال، 20

هللا.» رَؤى فرأيُت السموات انفتحت كبار
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هو ا ممَّ أطول كان إنه ثقٍة عن نقول أن نستطيع ال فإنَّنا هوشع سفر أما بابل.21⋆ إىل
من أكثَر شيئًا نعِرف ال أنَّنا من ا حقٍّ أعَجب ولكني اسمه، يحمل الذي السفر يف اآلن عليه
ولكنَّا نفسه، الكاتب يشهد كما سنة، وثمانني أربٍع من أكثر نبوَّتُه استمرَّت رجٍل عن هذا
جميع نبوَّات يجمعوا لم األنبياء أسفار بتدوين قاموا َمن أنَّ عام، بوجٍه نعَلم، األقل عىل
عن شيئًا نعلم ال مثًال فنحن األنبياء. من نعرف َمن نبوَّات كلَّ يجمعوا لم كما األنبياء،
يف إليهم ة عامَّ إشارات ورَدْت والذين منيس، ُحكم تحت نبوَّاتُهم استمرَّت الذين األنبياء
األنبياء نبوَّات عن شيئًا نعَلم ال أنَّنا كما 22،(١٨-١٩ ،١٠ :٣٣) الثاني األيام أخبار ِسفر
أنه مع النيناويِّني، عن نبوَّاته إالَّ يونس عن يُذَكر فال الكتاب،23 يف املذكورين عرش االثني

24.(٢٥ :١٤ الثاني، (السفر «امللوك» يف نرى كما لإلرسائيليني، نبيٍّا أيًضا كان
يف اح َّ الرشُّ بني طويلة مناقشات دارت فقد نفسه، أيوب وعن أيوب، سفر عن أما
مثًال كلها القصة ويعتربون السفر، هذا مؤلف هو موىس أن يظنُّ فالبعض الصَدد، هذا

قد الجميع أن مع إرميا نبوَّة مع حزقيال نبوَّة تناُقض يف يشكَّ أن أحٍد باستطاعة كان ما ⋆ وهكذا 21

بالحقيقة. تنبَّأ قد النبيَّني ِكال أنَّ الحوادث أثبتَِت حتى يوسف لرواية طبًقا التناقض هذا افرتض
وأخذ أورشليم أتى قد بابل ملك إنَّ ها! قل: ذلك، ما تعلموا ألم التمرُّد لبيت «قل :(٢ :١٧ (حزقيال،

بابل.» إىل إليه بهم وأتى ورؤساءها َمِلكها
«وبقية :١٨ يسمعوا.» فلم وشعبه منيس الربُّ «فكلَّم :١٠ :(١٨-١٩ ،١٠ :٣٣ الثاني، األيام (أخبار 22

ملوك ِسفر يف هي إرسائيل إله الربِّ باسم كلَّموه الذين الرائني وكالم إَلِهِه إىل وِصالتُه منيس أخبار
مشارف فيها بنى التي واملواضع ومعاصيه خطاياه وجميع له واالستجابة «وِصالته :١٩ إرسائيل.»

«… حوازي كالم يف مكتوبة تخشع أن قبل ومنحوتات غابات ونصب
الكبار األربعة إىل (بالنسبة أسفارهم حجم إىل بالنسبة الصغار األنبياء أسفار هي عرش االثنا النبوَّات 23
وهي ،(١٠ :٤٩) سرياخ ابن ِسفر يف ومذكورة النحو هذا عىل جمعت وقد دانيال) حزقيال، إرميا، أشعيا،
نحوم، (٥) صفنيا، (٤) ميخا، (٣) هوشع، (٢) عاموس، (١) احتماًال): األكثر التاريخي ترتيبها (حسب

يوئيل. (١٢) مالخي، (١١) يونان، (١٠) عوبديا، (٩) زكريا، (٨) حجاي، (٧) حبقوق، (٦)
هي: القديم العهد أسفار ترتيب وحسب

حبقوق، (٨) نحوم، (٧) ميخا، (٦) يونان، (٥) عوبديا، (٤) عاموس، (٣) يوئيل، (٢) هوشع، (١)
مالخي. (١٢) زكريا، (١١) حجاي، (١٠) صفنيا، (٩)

حسب عىل الغور بحر إىل حماة مدخل من إرسائيل تخوم ردَّ الذي «وهو :(٢٥ :١٤ الثاني، (امللوك 24

حافر.» جت من الذي النبي أمتاي بن يونان عبده لسان عىل به تكلَّم الذي إرسائيل إليه الربِّ قول
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كتابه يف ميمون ابن يذهب كما التلمود، يف األحبار بعض يقوله ما وهذا فقط، للَموعظة
هؤالء ومن حقيقية، قصة أنه يعتِقد اآلخر والبعض الرأي. هذا مثل إىل نبوخيم» «موريح
ذلك ُمقابل ويف دينة. ابنته ج وتزوَّ يعقوب زمان يف عاش أيوب أن يظنُّ من اآلخرين
تُرجم أنه فر السِّ هذا عىل له ْرشٍح يف يؤكِّد قبل، من عنه تحدَّثُت الذي عزرا، ابن فإنَّ
كان إذ أوضح؛ بأدلَّة ذلك عىل برهن أنه لو أتمنى كنُت وكم أخرى. لغة من العربية إىل
أترك لذلك مقدَّسة؛ كتُب بدورهم لهم كانت اليهود غري أنَّ ذلك من نستنِتج أن يُمكننا
يتميَّز وكان اليهود، غري من كان أيوب أنَّ أعتِقد فإني ذلك ومع ُمعلًقا. املوضوع هذا
غاية سعيًدا أصبح ثم امِلحن أشقَّ عَرَف ثم ُمزدهًرا حياته بدأ الصرب، من عظيم بقْدٍر
ألعتقد وإني آخرين،25 مع ١٤ اآلية ،١٤ اإلصحاح يف حزقيال ويذُكره النهاية. يف السعادة
من أكثَر أتاحت قد به امتُحن الذي الصرب وهذا أيُّوب، بها مرَّ التي التقلُّبات هذه أنَّ أيًضا
لتأليف فرصًة الكتاب هذا ملؤلِّف أتاحت تقديٍر أقلِّ عىل أو هللا، عناية عن للحديث ُفرصة
عن بل اب، الرتُّ وغطَّاه املَرض أنهَكُه َشقيٍّ عن صاِدَرين وأسلوبه موضوعه يبدو ال حوار
أميُل كنُت وربما عر.26 الشِّ لربَّات ٍص ُمخصَّ مكاٍن يف ل التأمُّ إالَّ له عمل ال ُمتفرِّغ رجٍل
غري بِشعر يُذكِّرنا ألنه أخرى؛ لغٍة عن ُمرتجم الكتاب هذا بأنَّ عزرا ابن مع االعتقاد إىل
الذي موموس،27 ولكن مرَّتنَي، لالجتماع مجِلَسه دعا اآللهة أبا إنَّ فيه يُقال إذ اليهود،
غري افرتاضاٍت ُمجرَّد هذه ولكن إلخ. … كبري ٍف بترصُّ هللا كالم نقل الشيطان، هنا ى يُسمَّ

مؤكدة.

يُنِقذون إنما لكانوا وأيوب ودانيال نوح الثالثة الرجال هؤالء فيها كان «ولو :(١٤ :١٤ (حزقيال، 25

إلخ.» … أنفسهم بربِّهم
ثقافٍة ذو مؤلِّف حديثًا كتبَُه أدبيٍّ عمٍل مجرَّد أيُّوب ِسفر أنَّ يبدو النقدية النظريات ألحدث طبًقا 26

واسعة.
ابنة وهي الالذعة خرية السُّ ص تُشخِّ التي Momos اليونانية اآللهة هي (Momus) Momos موموس 27

تكاثُر من األرض حمل ثُقل فعندما لهزيود اآللهة ألنساب طبًقا Hespérides هزبريدس وأُخت الليل
ولكن Thibès طيبة حرب وكانت الحرب زيوس فأرسل حمِلها تخفيف زيوس من األرض طَلبَت البَرش
تيتيس بزواج موموس فنصحتُْه إغراقها أو البرشية صْعق يف فكَّر ثَمَّ ومن كافيًة تكن لم الحرب هذه
وأوروبا آسيا رصاح يف سببًا كانت التي Hélène هيلني وأنجبَت بالفعل ذلك تمَّ وقد إنساٍن من Tétis

(طروادة). حرب سبب هو وهذا
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كتبَُه الذي نفسه النصِّ عىل شكٍّ بال يحتوي فر السِّ هذا دانيال، ِسفر إىل اآلن ولننتِقل
وملَّا مصدرها. أعلم فال األوىل28 السبعة اإلصحاحات أما .٨ اإلصحاح من ابتداءً دانيال
أُِخذت أنها نفِرتض أن فيُمكننا الكلدانية،29 باللغة مكتوبة األول اإلصحاح باستثناء كانت
ة ِصحَّ عىل قويٍّا شاهًدا لكان بوضوح، ذلك إثبات أمكن ولو الكلدانية، األخبار كتب من
التي األشياء معاني طريقه عن نعِرف إنَّنا حيث من ُمقدَّس الكتاب بأنَّ القائلة الِفكرة
التعبري يف استعملها التي والعبارات اللغة أي الكلمات نعِرف إنَّنا حيث من ال عليها، يدلُّ
أيًضا تكون طيبة تعاليم عىل تحتوي التي التاريخ أو العقائد كتُب وبأنَّ األشياء، هذه عن
عىل نستطيع حال، أية وعىل خاطبتها. التي ة واألمَّ بها، كتُبت التي اللغة كانت أيٍّا مقدسة،
ُقدسيتها من يُقلِّل لم ذلك وأن بالكلدانية، ُدوِّنت قد اإلصحاحات هذه أنَّ نذُكر أن األقل

التوراة. يف األخرى األسفار إىل بالنسبة
واحٌد كاتبهما أنَّ إدراك معه يسُهل نحٍو عىل هذا دانيال بِسفر عزرا سفر ويرتِبط
إستري ِسفر ربط يف أتردَّد وال األول، األْرس يف وقوِعهم منذ اليهود تاريخ كتابة يف استمرَّ
نعتِقد أن ينبغي وال آَخر ِسفٍر إىل يُشري ال به يبدأ الذي السياق ألنَّ هذا؛ عزرا بِسفر
اآليات ،٩ اإلصحاح ففي مردخاي،30 دوَّنَه الذي نفسه الكتاب هو هذا إسيرت ِسفر أن
يف علينا يقصُّ كما بمحتواها، ويُعرِّفنا رسائل كتب مردخاي أن املؤلف يذُكر 31٢٠–٢٢

بلشرص ُملك من الثالثة السنة «يف :(٨ (دانيال، امُلتكلِّم بضمري يبدأ الذي الوحيد هو الثامن اإلصحاح 28
األوىل السبعة اإلصحاحات أما البداءة.» يف يل ظهَرْت التي الرؤيا بعد رؤيا داينال أنا يل ظهَرْت امللك

داريوس). بلشرص، نرص، نبوخذ (يوياقيم، امللوك حوادث تَروي فإنها
اآلرامية. اللغة هنا الكلدانية اللغة تعني 29

ذلك وبعد امللك ضدَّ ُمؤامرة اكتشف أنه ويُروى إستري تبنَّى الذي األُب هو Mardochée مردخاي 30

استبعاد وبعد امللك، عند لليهود تشَفع أن إستري من وطَلَب Aman هامان أمام يركع أن رفض بقليٍل
مردخاي يوم Purim الفوريم عيد اليهودي اث الرتُّ يف ى ويُسمَّ امللك. برضاء مردخاي حِظَي عمان

.(٣٦-٣٧ :١٥ الثاني، (املكابيُّون
يف الذين اليهود جميع إىل برسائل وبعث األمور هذه مردخاي «وكتب :٢٠ :(٢٠–٢٢ :٩ (إستري، 31

من عرش الرابع اليوم يف يُعيِّدوا أن عليهم «فسنَّ :٢١ وقاٍص.» داٍن من أحشورش امللوك أقاليم جميع
من اليهود فيهما اسرتاح اللَّذين اليومني «يف :٢٢ سنة.» كلِّ يف منه عرش الخامس واليوم آذار شهر
وليمٍة يوَمي ليَجعلوهما ُحبور يوِم إىل والنَّوح فَرح إىل فيه الُحزن لهم ل تحوَّ الذي والشهر أعدائهم

للفقراء.» وعطايا بعض إىل بعضهم من أنصبٍة وتوجيه وفَرٍح
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وقد (فوريم) القرعة بعيد االحتفال نظََّمت إستري امللكة أن نفسه32 اإلصحاح من ٣١ اآلية
كتاٍب يف العربية) يف معناها الكلمة نُعطي أن ِشئنا (إذا أي السفر، يف مرسومها ُدوِّن
يُضطرُّ كما يُسلِّم، عزرا ابن أنَّ عىل الراوي، فيه يكتُب كان الذي الوقت يف الجميع يعِرفه
الكتب فيه ُفِقدت الذي الوقت يف ُفِقد قد الكتاب هذا أنَّ معه، التسليم إىل كثريون آخرون
أُخرى معلوماٍت عىل للحصول الُفرس ملوك أخبار إىل تُحيل ة القصَّ فإنَّ وأخريًا، األخرى.
كتََب الذي نفسه الراوي هو السفر هذا مؤلِّف أنَّ يف الشكُّ ينبغي فال وإذن مردخاي. عن
لعزرا. الثاني فر بالسِّ أيًضا ى يُسمَّ ألنه نحميا33 ِسفر وكذلك عزرا، وقصة دانيال ة قصَّ
مؤرِّخ كتبَها قد ونحميا، وإستري وعزرا دانيا األربعة: األسفار هذه أنَّ نؤكد فنحن وإذن
شئنا إذا ا أمَّ به. التخمني مجرَّد حتى أستطيع ال فإني املؤرخ، هذا يكون من أما واحد.34⋆
وربما القصص هذه عن معلوماته كان، أيٍّا املؤرخ، هذا منه استمدَّ الذي املصدر معرفة
بناء بعد اليهود عند األوائل األُمراء أو الُقضاة أنَّ نذُكر أن فيِجب أجزائها، ُمعظم عنه نَقَل

امللكة وإستري اليهودي مردخاي سنَّهما كما أوقاتهما يف هذَين فوريم يوَمي «إلثبات :(٣١ :٩ (إستري، 32

والرصاخ.» الصيام أمور أعقابهم وعىل أنفسهم عىل أوَجبوا وكما
وقد إستري ِسفر يَرويها والتي لهم وقَعْت التي الحوادث ذكرى يف اليهود عيد هو Purim الفوريم عيد 33

يف ويَقع الفرس، يهود استئصال فيه سيتمُّ الذي اليوم بالُقرعة د حدَّ مردخاي ألنَّ «القرعة» عيد ي ُسمِّ
إستري ِسفر لقراءة املعابد إىل اليهود ويذهب املساء يف املصابيح وتُشَعل صيام يوم يسِبُقه آذار ١٥ ،١٤
Carnaval شعبي عيد بمثابة كان َوثني عيد األصل يف وهو إرسائيل، أعداء عىل اللَّعنة صيحات وإلقاء
هامان». و«لُعن مردخاي» «بُورك بني التمييز يصُعب حتى كر والسُّ بالخْمر فيه األحبار سَمح وقد لليهود
مما ولكن (١ :١) نحميا كتَبَه ا ممَّ مأخوذ السفر هذا من األكرب الجزء بأنَّ نفسه الراوي ⋆ يشهد 34

اإلصحاح من األخريتنَي واآليتنَي ،٢٦ :١٢ اإلصحاح حتى ٨ اإلصحاح من ابتداءً الرواية أن فيه شكَّ ال
نحميا. بعد عاش الذي الراوي من إضافاٌت — نحميا كالم يف اعرتاضية كآياٍت أُدِخلتا اللتنَي — ١٢

يف كنُت إذ العرشين السنة يف كسلو شهر يف كان حكليا. بني نحميا «كالم :١ (١-٢ :١ (نحميا،
الذين اليهود عن فاستخربتهم يهوذا من ورجال هو إخوتي أحد حناني قدَّم «إن :٢ القرص.» شوشن
كانوا «هؤالء :(٢٦ :١٢) اآلية يف االعرتاضية الجملة وتبدو أورشليم.» وعن الجالء من بِقَي ن ِممَّ نَجوا
الُجملتان وكذلك الكاتب.» الكاهن وعزرا الوايل نحميا وأيام يوصاداق بن يشوع بن يوياقيم أيام يف
امُلغنِّني رؤساء رتَّب قد القديم من وإساف داود أيام من كان «ألنه :٤٦ :(٤٦-٤٧ :١٢) االعرتاِضيَّتان
امُلغنِّني أنصبة يؤدُّون ونحميا زربابل أيام يف إرسائيل جميع «وكان :٤٧ هلل.» واالعرتاف التسبيح وأغاني

هارون.» بني قدَّسوا والالويُّون الالويِّني وقدَّسوا يومه يف يوم كل أمر والبوابني
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ُمؤرِّخون أو كتَبَة لَديهم كان — القديمة اإلمرباطورية يف ملوكهم شأُن شأنُهم — املعبد
التواريخ هذه ذُِكرت وقد الزَّمني. الرتتيب حْسب األيام وأخبار السنني تواريخ يكتُبون
وكَهنَة األمراء وتواريخ أخبار ذُِكرت كما امللوك، أسفار من عديدة مواضع يف واألخبار
36.(٢٤ :١٦) األول املكابيِّني ِسفر يف ثم 35.(٢٣ :١٢) نحميا ِسفر يف أوًال الثاني املعبد
والذي قليل، منذ عنه ثنا تحدَّ الذي 37(٣٢ :٩ إستري، (انظر الكتاب هو هذا أنَّ شكَّ وال
عزرا ابن مع عنه ُقلنا الذي الكتاب وهو مردخاي، كتَبَه وما إستري مرسوم عىل يحتوي
ذكرناها التي األربعة األسفار مضمون ُكلَّ أنَّ يبدو الكتاب هذا فمن وإذن مفقود. إنه
ال كما غريه، سفٍر أيَّ يذُكر لم مؤلِّفها إنَّ إذ نُِقل؛ أو أُِخذ قد القديم، العهد يف قبُل من
عزرا األسفار هذه يَكتُب لم كذلك الجميع. بها يَعِرتف ُسلطة غريه آَخر كتاٍب أليِّ نعلم
الكاهن ُخلفاء 38(١١ ،١٠ :١٢) نحميا يُعطيها التي القائمة من يتَِّضح ا ممَّ نحميا، أو
بعد األكرب اإلسكندر أمام سار الذي السادس األعظم الكاهن يدوع حتى يشوع األعظم
عرش، الحادي الكتاب القديم، اليهود تاريخ يوسف: (انظر الُفرس إمرباطورية سقوط
األعظم بالكاهن العصور،39 عىل كتابه يف اليهودي فيلون اه سمَّ الذي وهو الثامن) الفصل
نفسه، اإلصحاح هذا يف ذلك إىل نحميا أشار وقد الفرس. ُحكم ظلِّ يف واألخري السادس
(ويوحانان) ويوناثان ويوباداع الياسيب أيام يف الالويُّون «وكان يقول: إذ ،٢٢ اآلية
كلمة وتعني الفاريس.» داريوس ُملك40⋆ يف الكهنة وكذلك آباء رؤساء مكتوبني ويدوع
بال عىل يخطر أن يمكن ال أنه وأعتقد األخبار، يف مكتوبني كانوا أنهم هنا «مكتوبني»

بن بوحانان األيام إىل األيام أخبار ِسفر يف مكتوبون اآلباء رؤساء الوي «وبنو :(٢٣ :١٢ (نحميا، 35

ألياشيب.»
بعد األعظم الكهنوت تقلَّد منذ األعظم كهنوته أيام كتاب يف «مكتوبة :(٢٤ :١٦ األول، (املكابيُّون 36

أبيه.»
السفر.» يف وُكتبت هذه فوريم أحكام إستري أمر «وأثبت :(٣٢ :٩ (إستري، 37

يوباداع.» ولد وألياشيب ألياشيب وَلد ويوياقيم يوياقيم ولد «ويشوع :١٠ :(١٠-١١ :١٢ (نحميا، 38

يدوع.» ولد ويوناتان يوناتان «ويوباداع :١١
الفصل. هذا من ،٥ الهامش انظر 39

«يف» «عىل» كتَب الذي الناِسخ من خطأ هناك يكون وراء» «فيما عىل النص يف الكلمة تدلَّ لم ⋆ إن 40

«حتى». من بدًال
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قورش كان فقد عرش، األربعة الفرس امللوك ُحكم طيلة عاش نحميا أو عزرا41⋆ أنَّ أحٍد
داريوس حتى اللحظة هذه منذ مضت وقد املعبد، بناء بإعادة لليهود سمح من أول هو

من رحل ،(١٤-١٥ :٦ األول، األيام أخبار ،١ :٧ عزرا، (انظر: األعظم الحرب يشوع عمَّ عزرا ⋆ كان 41

رجع اليهود أحوال سوء رأى عندما أنه يبدو ولكن (١ :١٢ نحميا، (انظر زربابل مع أورشليم إىل بابل
أرتاكرسسيس حكم حتى هناك وظلُّوا (٢ :١) نحميا يف مذكور هو وكما غريه، كثريون فعل كما بابل إىل
يف زربابل مع إليها أيًضا نحميا رحل وقد أورشليم، إىل عاد أراد ما عىل حصل أن وبعد Artaxercès
لتربير مثٍل أيَّ ون امُلفرسِّ يُعطي وال (١ :١٠ ،٩ :١٠ نحميا، يف ومثله ٦٣ ،٢ عزرا، (انظر: قورش ُحكم
بالط عىل يرتدَّدون كانوا الذين املؤكد من أنه مع Légat برسول Athersathat الرتشاتا كلمة ترجمة
Sassabussar ششبرص زربابل ي وُسمِّ Balthassar بلشرص دانيال ي فُسمِّ جديدة، أسماء أعطوا قد امللك
التي للرسالة نظًرا ولكن Athersatha الرتشاتا نحميا ي وُسمِّ (١٤ :٥ ٨؛ :١ عزرا، ٧؛ :١ دانيال، (انظر:
١٤؛ :٥ نحميا، (انظر: حاكم أي Procurateur حامل وتعني Peha بية باسم تحيَّته الناس تعوَّد يَحِملها
هصوبيبه   Hatselephoni حصللفوني مثل عَلم اسم Atirsatha الرتشاتا أنَّ إذن شكَّ فال (٢٦ :١٢

وهكذا. (٢٥ :١٠ (نحميا، Halloghes اللوحيش ،(٨ ،٤ :٣ األول، األيام (أخبار Hatsobaha
بن عزريا بن رسايا بن عزرا أن فارس ملك أرتمششتا ملك يف األمور هذه بعد «وكان :(١ :٧ (عزرا،

حلقيا.»
«ويوصاداق :١٥ يوصاداق.» ولد ورسايا رسايا ولد «وعزريا :١٤ :(١٤-١٥ :٦ األول، األيام (أخبار

نرص.» نبوخذ يد عىل وأورشليم ليهوذا الربِّ جالء يف ذهب
رسايا ويشوع شألتيئيل بن زربابل مع صوا شخَّ الذين والالويُّون الكهنة «وهؤالء :(١ :١٢ (نحميا،

وعزرا.» وإرميا
نجوا الذين اليهود عن فاستخربتهم يهوذا من ورجال هو إخوتي أحد حناني قدم «إن :(١ (نحميا،

أورشليم.» عن الجالء من بِقي من
وبلشان ومردخاي ورعليا ورسايا ونحميا ويشوع زربابل مع جاءوا «الذين :٢ :(٦٣ ،٢ :٢ (عزرا،
قدس من يأكلوا أال الرتشاتا «وأمرهم :٦٣ إرسائيل.» شعب رجال عدد وبعنه ورحوم وبجواي ومسفار

والحق.» للنور كاهن يقوم أن إىل األقداس
وشأميئيل.» حيناداد بني من وبنوي أزنيا بن يشوع «والالويُّون :٩ :(١١ ،٩ :١٠ (نحميا،

وصدقيا.» حكليا بن الرتشاتا نحميا ختموا «والذين :١١
وميشائيل شدرك وحننيا بلشرص دانيال ى سمَّ أسماء؛ الخصيان رئيس لهم «فجعل :(٧ :١ (دانيال،

عبدنجو.» وعزريا ميشك
يهوذا.» رئيس لششبرص وعدَّها الخازن مرتدات يد عىل فارس ملك قورش «أخَرَجها :(٨ :١ (عزرا،
يف الذي الهيكل من نرص نبوخذ أخرجها التي والفضة الذهب هللا بيت آنية «وأيًضا :(١٤ :٥ (عزرا،
الذي بششبرص ى امُلسمَّ إىل وسلمت بابل هيكل من امللك ُقورش أخرجها بابل هيكل وأدخلها أورشليم

واليًا.» أقامه قد كان
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أنَّ د تردُّ بال أعتِقد لذلك سنة. وثالثني مائتني من أكثر عرش األربعة الفرس ملوك آخر
بُمدَّة جديد من املعبد إىل الشعائر املكابي42 يهوداس أعاد أن بعد ُدوِّنت قد األسفار هذه
كتَبَها وإستري وعزرا لدانيال ُمزيَّفة كتُب الحني ذلك يف انترشت ألنه ُدوِّنت وأنها طويلة،
يقبَلوا لم الفريسيني أن والواقع الصدوقيِّني.43 شيعة إىل شكَّ وال ينتمون ُمغرضون، قوم
ى يُسمَّ فيما نة املتضمَّ األساطري من بعًضا أنَّ ومع أعلم. ما عىل األسفار، هذه ُمطلًقا
ال إذ الفريسيني؛ إىل ِنسبتها ذلك مع ينبغي فال التلمود يف موجودة لعزرا الرابع بالكتاب
من إضافة األساطري هذه أنَّ يَر لم — الغباء غاية يف كان إذا إال — منهم شارح يُوجد
الرتاث يف الثقة إضعاف هو الهزيل العمل هذا عىل الدافع أن أعتقد إنني بل ثقيل. مازح
ق تحقُّ للشعب لتُبني العرص ذلك يف ونُرشت األسفار هذه ُدوِّنت وربما املأل، أمام املنقول
من َخالصه من أو املستقبل من ييأس ال وحتى الدينية عاطفته لتقوية داينال نبوَّات
مبكر وقٍت يف ُدوِّنت قد األسفار هذه أكانت وسواء الزمان. ذلك يف عليه امُلتالحقة املصائب

السنة إىل العرشين السنة من يهوذا أرض يف قائًدا أكون أن أُمرُت يوم منذ أنِّي «ثم :(١٤ :٥ (نحميا،
القائد.» ُخبز إخوتي وال أنا آُكل لم سنة عرشة اثنتي امللك ألرتمششتا والثالثني الثانية

وعزرا الوايل نحميا وأيام يوصاداق بن يشوع بن يوياقيم أيام يف كانوا «هؤالء :(٢٦ :١٢ (نحميا،
الكاتب.» الكاهن

أختهم واسم ويدباش وبشما يزرعيل عيطم ألبي «وهؤالء :٣ :(٨ ،٣ :٤ األول، األيام (أخبار
هاروم.» بن أحرسحيل وعشائر وهصوبيبة عانوب ولد «وتوحى :٨ هصللفوني.»

ومعسيا.» وحشبنة «ورحوم :٢٥ وشونيف.» وفلحا «واللوحيش :٢٤ :(٢٤-٢٥ :١٠ (نحميا،
الفصل. هذا أول يف األول سبينوزا تعليق رشح انظر 42

(صموئيل لسليمان ُمعاًرصا وكان األعظم الكاهن وهو Sadoc صدوق من Sadducéens الصدوقيُّون 43
٤٦؛ :٤٠ (حزقيال، وحَدهم الرشعيِّني الكهنة حزقيال ويَعتربهم (٣٤ :١ األول، امللوك ١٧؛ :٨ الثاني،
الغنية العائالت عىل يعتمد ر ُمتأخِّ وقٍت يف أي ٢٠٠ سنة حوايل كهنوتيٍّا حزبًا كوَّنوا وقد ،(١٩ :٤٣
املكابيُّون الكهنة استبعَدهم ولذلك الشام؛ عىل اليونان سيادة منذ اليونانية العادات َقبول إىل ويميلون
الذي Jean Hyrkan حرقان يحيى أيام حزبُهم َقِوَي ولكن القديمة. اليهودية العادات إعادة أرادوا الذين
هريود ُحكم ويف أعدائهم. من الفريسيُّون انتقم ألكسندرا امللكة ُحكم يف ولكن الفريسيِّني حزب اضطهد
قلَب يُريد ثوريٍّا املسيح يف يَرون وكانوا األجنبية السيادة مع وتأقَلموا الدينية باملهام قاموا Hérode
ال نفسه الوقت ويف بحذافريها موىس رشيعة يُطبِّقون وكانوا (٤٨ :١١ (يوحنا، روما يف الُحكم نظام
(أعمال باملالئكة أو (٦–٩ :٢٣ ،١-٢ :٣ الرسل، أعمال ،٢٣–٣٣ :٢٢ (متَّى، األجساد ببعث يؤمنون

اإللهية. العناية يف أو (٨ :٢٣ الرسل،
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ما عىل الفائقة الناسخني رسعة بسبب كثرية أخطاء إليها بت ترسَّ فقد متأخر، وقٍت يف أم
غريها، من أكثر األسفار هذه يف بل غريها، ويف األسفار هذه يف نجد أننا والواقع أعتقد.
بعض وكذلك السابق، الفصل يف عنها تحدثنا التي الهامشية التعليقات هذه من بعًضا
أرْدنا إذا أنَّنا أنوِّه أن أودُّ ذلك، أُبنيِّ أن وقبل النسخ. يف بخطأ إال تفسريها يمكن ال الفقرات
األوائل املؤلفني إىل ترِجع النصوص لهذه الهامشية التعليقات بأن الفريسيني مع التسليم
ألنَّ أوردوها إنهم — واحد من أكثر املؤلِّفون كان إن — رضورة نقول أن فيِجب لألسفار،
بعناية، مكتوبًا يكن لم نقلوها والتي معلوماتهم منها استمدوا التي األخبار أسفار نصَّ
األخطاء. بعض وضوح من بالرغم األجداد تَرَكه قديم نصٍّ تصحيح عىل يجرءوا لم وأنهم
األخطاء بعض إىل اآلن فسأنتقل ثم ومن قبل، من ناقشناه موضوٍع إىل أرجع أن أُريد وال

الهامش: يف عنها ُمالحظات تِرد لم التي

الثاني اإلصحاح إىل بت ترسَّ إنها أقول أن عيلَّ يتعنيَّ التي األخطاء عدد أدري ال (١)
يف مجموعات يف حرصه تمَّ ما لجميع الكيلِّ املجموع يذكر 44٦٤ اآلية ففي عزرا، من
فقط. ٢٩٨١٨ وجْدنا الُجزئية املجاميع بحساب ُقمنا إذا ولكنَّنا ،٤٢٣٦٠ وهو اإلصحاح
املجموع أنَّ يبدو ذلك ومع الجزئية. املجاميع يف أو الُكيلِّ املجموع يف خطأ إذن فهناك
كذلك ليس األمر أنَّ حني عىل بالتذكُّر، جدير كيشءٍ حِفظه قد الكلَّ ألنَّ صحيح الُكيل
الجميع ألدَرَكه الُكيلِّ املجموع يف وقع قد الخطأ كان فلو الجزئية، املجاميع إىل بالنسبة
يُكرِّر الذي نحميا، من ٧ اإلصحاح أيًضا يُؤكِّده ما وهذا بتصحيحه، ولقاموا الحال يف
والتي 45٥ اآلية رصاحة ذلك إىل تُشري كما األنساب)، برسالة ى (امُلسمَّ هذا، عزرا إصحاح
هناك أنَّ حني عىل ، الُكيلِّ املجموع بشأن عزرا ِسفر يُعطيها التي اإلشارة مع تماًما تتَِّفق
والبعض عزرا يف وَرَد ا ممَّ أقلُّ بعضها الُجزئية، باملجاميع يتعلَّق فيما كثرية اختالفاٍت
أن إذن يُمكن فال .٣١٠٨٩ الجزئية املجاميع لهذه الكيل املجموع أنَّ كما أكثر، اآلخر
منها وَرد ما سواء وحَدها، الجزئية املجاميع يف كثرية أخطاء وجود يف شكٌّ هناك يكون
الظاهرة التناُقضات هذه بني التوفيق يحاولون الذين اح َّ الرشُّ ويبذُل نحميا، يف أو عزرا يف

وستون.» وثالثمائة ألًفا وأربعون اثنان مًعا الجماعة «كل :(٦٤ :٢ (عزرا، 44

سفر فوجدُت لالنِتساب والشعب والوالة العظماء أجمع أن قلبي يف إلهي «فألقى :(٥ :٧ (نحميا، 45

إلخ.» … فيه مكتوب هو فإذا أوًال صعدوا الذين نَسب
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وكلماته الكتاب لحروف بتقديسهم أنهم يَرون وال ما، تفسرٍي الختالق جهدهم ُقصارى
أناًسا منهم يجعلون إذ قبل؛ من َلَحظنا كما السخرية، موضع األسفار ُمؤلِّفي يَضعون
يفعلونه ما كلَّ إنَّ بل حديثهم، موضوعات يُنظمون أو يتحدَّثون كيف يعرفون يكونوا لم
أن لنفسه املرء استباح إذا ألنه ذلك تماًما؛ غامًضا الواضح الكتاب نصَّ يجعلون أنهم هو
يُمكن ال واحٌد نصٌّ لَدينا يبقى فلن طريقِتهم عىل املقدسة الكتب نصوص جميع يُفرسِّ
ألني املوضوع؛ هذا عند كثريًا ف التوقُّ إىل يدعو ما هناك وليس الحقيقي. معناه يف الشكُّ
ُمؤلِّفي إىل بإيمانهم ينسبونها التي الطريقة ُمحاكاة ما مؤرخ أراد لو بأنه تماًما ُمقتنع
أنَّ يظنُّون اح َّ الرشُّ هؤالء كان وإذا واالزدراء. بالسخرية أنفسهم هم عليه النهالوا التوراة،
أتساءل: فإني نصوصه.» بعض يف ُمحرَّف الكتاب «إنَّ يقول: عندما هللا عىل يُجدِّف املرء
أولئك الِبدَع؟ من يشاءون ما املقدسة الكتُب يف يُقحمون الذين أولئك عىل أُطِلُقه اسٍم أي
كلِّ يف ويخِلطون يهذُون وكأنَّهم يبدوا حتى امُلقدَّسني املؤرخني قْدر من يحطُّون الذين
الكتاب يف يشءٍ فأي بداهة؟ وأكثَره أوَضَحه الكتاب من يرُفضون الذين أولئك يشء؟
الكتاب من ٢ اإلصحاح يف امُلكرَّرة األنساب رسالة يف ورفاقه عزرا إليه قَصد ا ممَّ أوضح
إىل ذهبوا الذين لإلرسائيليني الُكيلِّ العدَد مجموعات يف موا قسَّ عندما اسمه، يحِمل الذي
وال بل أنسابهم، يعِرفوا أن استطاعوا من عدَد فقط يُعطوننا ال أنهم سيما ال أورشليم؟
يف ٥ اآلية تذُكره مما أوضح يشء أي معرفتها، يستطيعوا لم من عدَد أيًضا يُعطوننا
َمن إنَّ الرسالة؟ هذه من حرفيٍّا منقول اإلصحاح هذا أن من نحميا من 46٧ اإلصحاح
للكتاب، الحقيقي املعنى يُنكرون إنما ذلك خالف عىل النصوص هذه بتفسري يقومون
ثمٍن بأيِّ بالتوفيق تقواهم يُثِبتون أنهم يعتقدون إذ وذلك نفسه، الكتاب يُنكرون وبالتايل
التي تلك السخرية إىل تدعو تقوى من لها ويا األخرى، والنصوص الكتاب يف نصٍّ بني
الصحيح وتُبطل والكاذب الصادق بني وتخلط غامض،47 ونصٍّ واضٍح نصٍّ بني ق تُوفِّ
وكلُّ النية، حَسنُو ألنهم هللا، عىل ُمجدِّفون بأنهم أِصَفهم أن أُريد ال ذلك ومع بالفاسد.

.(٥ :٧ (نحميا، السابقة اآلية 46
La Rochelle الروشيل يف (املولود إرسائيل بن منيس يُهاِجم الفقرة هذه يف سبينوزا أن امُلحتَمل من 47

يف حاَوَل والذي شخصيٍّا عرفه والذي (١٦٥٧ سنة Middelburg ميدلبورج يف تُويفِّ والذي ١٦٠٤ سنة
بعضها مع القديم العهد نصوص اتِّفاق بَيان El Conciliador االتفاق باسم عرصه يف له مشهور كتاٍب
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التي األخطاء إىل فباإلضافة األول، موضوعي إىل اآلن فألُعِد ذلك ومع للخطأ. ُمعرَّض إنسان
املجاميع هي تلك أكانت سواء األنساب، لرسالة الكلية املجاميع يف بها نعِرتف أن يِجب
نفسها، العائالت أسماء يف كثرية أخطاءً نلَحظ فإنَّا «نحميا»، يف أم «عزرا» يف املذكورة
إرميا نبوَّة أن فالواِقع نفسها. النبوَّات يف أقول أن وأخىش الروايات، ويف األنساب يف وكذلك
سفر نهاية (انظر يكونيا48 قصة مع اإلطالق عىل ُمتَِّفقة تبدو ال ٢٢ اإلصحاح يف ليكونيا
األخرية اآلية كلمات سيما وال 49،(١٧–١٩ :٣ األول، األيام وأخبار وإرميا الثامن امللوك
اقتُلعْت الذي صدقيا عن يقول أن استطاع كيف أيًضا أدري ولسُت اإلصحاح. هذا من
50.(٥ :٣٤ إرميا، (انظر إلخ.» … بسالم تموت «بل يُقتلون: أطفاله رأى عندما عيناه
الواِجب من كان نفسها، الواقعة إىل نرِجع أن النبوَّات تفسري يف علينا يِجب كان وإذا
ف ترصُّ ُحريَّة تلك ولكن اآلخر، محلَّ كلٍّ يكونيا واسم صدقيا اسم وإحالل األسماء تغيري
كان إذا أنه سيما ال َفهمه، امُلستحيل من ألنَّ جانبًا املوضوع هذا ترك واألفضل زائدة،
األخرى األخطاء أما املخطوطات. يف َعيٍب إىل ال الراوي إىل ِنسبته فيِجب هنا، ها خطأ ة ثمَّ
دون ذلك أفعل أن أستطيع ال ألني هنا، ِذكرها عيلَّ يِجب أنه أعتقد فال عنها تحدَّث التي
األخطاء، هذه مالحظة لهم سبَق قد الكثريين أنَّ عن فضًال شديًدا، ملًال للقارئ أُسبِّب أْن
إىل املرويَّة، األنساب يف صارخة تناُقضاٍت من لحظه ما بسبب ُسليمان، الحرب اضُطرَّ فقد
األيام): أخبار من ٨ اإلصحاح األول، فر السِّ عىل رشَحه (انظر اآلتية: النتيجة إىل الوصول
أخرى، أسماء بنيامني بني عىل أطَلَق قد األيام) أخبار ُمؤلِّف يظنُّه (الذي عزرا كان «إذا
ُمدن ُمعظم عن يُعطي كان وإذا «التكوين»، يف موجود هو ملا ُمخالًفا نَسبًا ذُرِّيته وأعطى

أخطاء إىل محالة ال تؤدي كهذه ُمحاولًة وأن الواقع يف له وجود ال االتفاق هذا أنَّ سبينوزا يرى البعض.
النصوص. يف تحريٍف وإىل التفسري يف

آنًفا. املذكور يوياكني امللك نفسه هو Jéchonias يكنيا امللك 48
والخمسني الثاني األخري اإلصحاح الثاني امللوك ِسفر من والعرشون الخامس األخري اإلصحاح يُشابه 49

إرميا. ِسفر من
وفدايا «وملكريام :١٨ وشالنيئيل.» أسريو يكنيا «وابنه :١٧ :(١٧–١٩ :٣ األول، األيام (أخبار
وحننيا مشالم زربابل وبنو وشمعي زربابل فدايا «وابنا :١٩ وندبيا.» شاماع وهو ويقميا وشنأصار

شلوميت.» وأختهم
يُحَرق قبلك كانوا الذين األولني امللوك آلبائك عملت التي والحرائق بسالم تموت «بل :(٥ :٣٤ (إرميا، 50

الرب.» بقول بالكالم تكلَّمُت ألني سيداه بوا ويندبونك مثلها لك
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يقول ثُم ُمختلفة.» أصوًال عَرف ألنَّه فذلك يشوع؛ يُعطيها التي غري معلوماٍت الالويِّني
بطريقتنَي مرَّتنَي ذُكَرت قد غريه وآخرين أبيجبعون51 ذُرِّية كانت «إذا بقليل: ذلك بعد
االتجاه لها ترديده يف وتابََع ُمختلفة، وثائَق ذُرية لكلِّ استعمل عزرا ألنَّ فذلك ُمختلفتني
يف نفسه العدد هو امُلتعارضة األنساب عَدد كان إذا أما الوثائق. أغلبية به تُوحي الذي
بأن ا تامٍّ تسليًما يُسلِّم سليمان فالحرب وإذن، النُّسختنَي.» عن منقوًال يكون فإنه الحالتنَي
وعندما اليقني. أو حة الصِّ من كبري قْدٍر عىل تكن لم أصول من نُِقلت قد الكتُب هذه
يفعلون ال امُلتعارضة، املختلفة النصوص بني التوفيق األحيان، أغلب يف اح، َّ الرشُّ يُحاول
واحد فرٌد هناك ليس أنَّ تقديري ففي وأخريًا، الخطأ. أسباب إظهارهم من أكثَر حقيقة
بحيث عمًدا الطريقة بهذه يكتُبوا أن أرادوا امُلقدَّسني املؤرخني بأن يعِرتف سليم ُحكٍم ذو
هذه طريقتي إنَّ قائل: قال فإن نفسه، مع ُمتناقًضا امُلختلفة املواضع يف النصُّ يكون
املنهج، هذا باستعمال فرد، كلُّ يستطيع إذ عقب،52 عىل رأًسا تقِلبُه الكتاب ُمعالجة يف
أنَّني، بيَّنُت ذلك، من العكس عىل ولكنِّي آِخره، إىل أوله من باطًال ويعتِربَه فيه يَُشكَّ أن
وتُشوَّه تُحرَّف أن من والصحيحة الواضحة النصوص حماية يف نجحُت قد املنهج، بهذا
النصوص بعض فساُد وليس معها، ُمتَِّفقة جعلُها يُراُد التي الباطلة النصوص بوساطة
يف أحٌد شكَّ فهل الخطأ، من كتاب يسَلم ال إذ كلها؛ النصوص ة صحَّ يف الشكِّ يف سببًا
كان إذا ًة وخاصَّ ُمطلًقا ذلك يحُدث لم فيه؟ الخطأ بعض لوقوع بأكمله كتاٍب صحة

مفهوًما. املؤلِّف وِفكر واضًحا النصُّ

العهد أسفار عىل إبداءها أودُّ كنُت التي امُلالحظات من انتهيُت قد أكون وبهذا
املقدَّسة53⋆ الكتُب من ُمقنَّنة مجموعة هناك تكن لم أنه بوضوٍح يظهر ومنها القديم،

جبعون يكتُب لسبينوزا الالتيني النص (ويف ملدينة اسم أنه عىل عادًة Gabaon جبعون اسم يُؤَخذ 51

األول األيام أخبار ِسفر يف مرَّتنَي نَسلُه ذُِكر الذي جبعون أبي باسم ونه يُغريِّ امُلرتجمني ولكن (Gibon
.Jéhiel يعيئيل أيًضا ى ويُسمَّ (٣٥ :٩ ٢٩؛ :٨)

الدائم. الَجوهري املعنى وهو الكتاب لتعاليم الحقيقي املعنى إدراك سبينوزا يُحاول 52

عىل املقدونِيِّني استيالء بعد إال يُوَجد لم La Grande Synagogue الكبري املجمع يه نُسمِّ ما ⋆ إن 53

وحاجي ونحميا ودانيال عزرا بأنَّ غريهم وكثريون داود بن إبراهيم والحرب ميمون ابن ويُسلِّم آسيا،
إالَّ أساٍس أيِّ عىل تقوم وال خرية للسُّ تدعو لُخرافة وإنها املجالس، هذه رؤساء كانوا إلخ، … وزكريا

332



نفسها بالطريقة القديم العهد أسفار باقي فحص

من الثاني املعبد فريسيُّو اختارها فقد اآلن املوجودة امُلقنَّنة الكتُب أما املكابيِّني. عرص قبل
وعىل الصالة؛ ِصيَغ واِضعو أيًضا ُهم وهؤالء فحْسب، منهم بقراٍر وذلك غريها كثرٍي بني
إثبات يكفي وال ِسفر. كلِّ ُسلطة يُثِبت أن عليه الكتاب ُسلطة إثبات يُريد من فإنَّ ذلك،
نُسلِّم لُكنَّا وإالَّ كلها، لألسفار اإللهي املصدر نستنِتج كي األسفار ألحد اإللهي املصدر
ما وهذا لألسفار. اختيارهم يف خطأ أيَّ يرتِكبوا أن امُلمكن من يكن لم الفريسيني بأنَّ
هم وحَدهم الفريسيِّني بأنَّ أُسلِّم يَجعلني الذي السبب أما ُمطلًقا. إثباته أحٌد يستطيع ال
ِسفر نبوءة أوًال فهو امُلقنَّنة، املجموعة يف ووضعوها القديم العهد أسفار اختاروا الذين
الصدوقيُّون، رفَضه الذي البْعث وهو املوتى، ببْعث 54(٢ اآلية األخري، (اإلصحاح دانيال
السبت رسالة يف نقرأ فنحن التلمود، يف بالتحديد أنفسهم الفريسيون إليه أشار ما وثانيًا
ِسفر إخفاء األذكياء أراد ربي، ى امُلسمَّ يهوذا الحرب «قال ص٢): ،٣٠ الورقة ،٢ (الفصل
لم ملاذا ولكن موىس)، رشيعة ِسفر (أي الرشيعة ألقوال ُمناِقضة أقوالهم ألنَّ الجامعة
«وأرادوا بقليل: ذلك بعد ويقول للرشيعة.» طبًقا وينتهي للرشيعة طبًقا يبدأ ألنه يُخفوه؟
الورقة األول، (الفصل نفسها الرسالة يف نقرأ وأخريًا إلخ.» … األمثال سفر إخفاء أيًضا
إذ وعنايته، بِحرصه مشهوًرا حزقيا بن نيخونيا55 املدعو الرجل هذا «كان ص٢): ،١٣
تامٍّ بوضوٍح نرى ذلك ومن الرشيعة.» أقوال تُناِقض أقواله ألنَّ حزقيال ِسفر الختفى لواله
الكتُب بني وضُعها يِجب األسفار أي ليُقرِّروا اجتمعوا قد الرشيعة يف هني ُمتفقِّ رجاًال أن

وسيلة أية لَديهم وليس أكثر، ال عاًما وثالثني أربعًة قائمة الُفرس إمرباطورية تظلَّ أن األخبار نْقل عىل
الفريسيني من ن املكوَّ Synode الدِّيني املجمع هذا أو الكبري املجمع هذا قرارات نْقل عىل للربَهنة أخرى
ال شفاًها إليهم نقَلها الذي موىس حتى آخرين أنبياء لسان عن نقلُوه الذين األنبياء لسان عن فقط
تكوين أسباب يعلمون الذين امُلستنريون ا أمَّ كعادتهم، االعتقاد هذا عىل اإلرصار للفريسيني ويحقُّ كتابة!
سبب تخيُّل بسهولٍة يستطيعون فإنهم والصدوقيِّني الفريسيني ُمناقشات وكذلك واملجامع، املجالس هذه
أعضائه بني أنبياء يَضمَّ لم املجلس هذا أنَّ هو اليقيني اليشء املجلس. هذا أي الكبري املجمع هذا إقامة

نفسه. املجلس هذا من ُسلطتها تستمدُّ Tradition (الرتاث) املأثور ى تُسمَّ التي قراراته وأن
األبدية للحياة بعضهم يَستيقظون األرض تُراب يف الراقدين من «وكثريون :(٢ :(١٤) ١٢ (داينال، 54

األبدي.» والرذل للعار وبعضهم
الفصل من ٧٢ والهامش ،١٨ الهامش انظر حنينيا نفسه هو كونه واحتمال بنيخونيا يتعلَّق فيما 55

الثاني.
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األسفار، هذه جميع ُسلطة من التأكُّد يُريد فَمن وإذن استبعادها. يِجب وأيُّها املقدَّسة،
بأن منها كلٍّ أحقيَّة بمعرفة ُمطالبًا امُلداوالت يبدأ وأن املجلس هذا يف نفسه يضع أن عليه

لطة. السُّ هذه له تكون
أنَّ أعَلم أنِّي غري نفسه، النحو عىل الجديد العهد أسفار لفْحص الوقت حان واآلن،
قبل. من العمل بهذا قاموا قد اللُّغات ِعلم يف ًة وخاصَّ الِعلم، من كبري قدٍر عىل رجاًال
وأخريًا، العمل. هذا بِمثل أخاِطر كي اليونانية باللُّغة كاملة معرفة لديَّ فليسْت أنا أما
هذا يف أخوض أالَّ ل أُفضِّ لذلك بالعربية؛ املعروفة لألسفار األصلية النصوص لَدينا فليست
بمرشوعي تتعلَّق التي النقاط أهمَّ اآلن أذكر أن واجبي من أنه أعتقد أنَّني إالَّ املجال،56

هذا.

العهد لنصوص بالنسبة يقينية نتائج عىل الحصول الصعب من أنه عىل تدلُّ يَسرية إشارة هذه 56

مفقودة. دامت ما الجديد
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عرش الحادي الفصل

احلواريون كان إذا مبحثفيام
بوصفهم رسائلهم كتبوا قد

حواريِّنيوأنبياء

أم وأنبياء حواريِّني بوصفهم رسائلهم كتبوا قد الحواريون كان إذا فيما مبحث
الحواريِّني. َدور يف ثُم ُمعلمني، بوصفهم

∗∗∗

ولكن أنبياء،1 كانوا الحواريني بأن يقتِنع أن دون الجديد العهد يقرأ أن أحد يستطيع ال
للغاية، نادًرا هذا كان ذلك من العكس عىل بل وحي، عن دائًما يتحدَّثون يكونوا لم األنبياء
كتبوا قد الحواريون كان إن نتساءل أن نستطيع وبالتايل األول، الفصل آخر يف بيَّنَّا كما
وغريهم، وإرميا موىس مثل خاص، وتفويٍض وحٍي عىل بناءً أنبياء بوصفهم رسائلهم

من قريٌب فهو وبالتايل يستدلُّ الحواري أنَّ وهو والنبي، الحواري بني الفرق سبينوزا يُبنيِّ الظاهر يف 1

اليهودية، من وحيوية إنسانية أكثر املسيحية أن يُبني كما ُمناقشة بال عقائد يعرض النبيَّ ولكن البرش،
ُمعرَّض فهو ثَمَّ ومن الذاتية آرائه عن ويُعربِّ باسمه يتحدَّث الحواري أنَّ سبينوزا يُثِبت الحقيقة يف ولكن
للخطأ، ُمعرَّض ذلك سوى ما وكل ُخلقية تعاليم إالَّ الحقيقة يف تُعطي ال املسيحية أنَّ يُثِبت كما للخطأ،
وحدها هي الخلقية فالتعاليم ظني، ذاتيٌّ هللا عن منهما كلٌّ يقوله ما أنَّ جهة من كالنبيِّ والحواري

اليقينية.
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كورنثة أهل إىل األوىل الرسالة يف بولس أن ًة خاصَّ وُمعلِّمني، عاِديِّني أفراًدا بوصفهم أو
معرفة. عىل يعتمد وتبشري وحي، عىل يعتمد تبشري التبشري؛ من نوَعني بني يُميِّز 2(٦ :١٤)
أو أنبياء بوصفهم يتحدَّثون «الرسائل» يف الحواريُّون كان إن نتساءل أن إذن فيُمكنا
تماًما يختلف أنه وجْدنا «الرسائل» أسلوب فَحْصنا فإذا واآلن ُفقهاء. بوصِفهم يُعلِّمون
«هذا هللا: من بتفويٍض يتحدَّثون أنهم دائًما يؤكدون كانوا فاألنبياء النبوة، أسلوب عن
التي األحاديث يف ذلك وليس إلخ.» … الرب بأمر الجيوش، ربُّ يقول الرب، كالم هو
إيليا رسالة يف واضح هو كما وحيًا، ن تتضمَّ التي الرسائل يف أيًضا بل فقط، علنًا يُلقونها
«هذا الكلمات: بهذه أيًضا تبدأ التي (١٢ :٢١ الثاني، األخبار سفر (انظر: يورام3⋆ إىل
يتحدَّث العكس عىل بل كهذا، شيئًا نِجد فال الحواريني رسائل يف أما الرب.» كالم هو
نجد إنَّنا بل الخاص. لتفكريه وفًقا 4(٤٠ :٧) كورنثة أهل إىل األوىل الرسالة يف بولس
أهل إىل (رسالة مثل: ُمضطربة ُمزعزعة نفٍس عن تنمُّ الكالم يف طرًقا كثرية فقراٍت يف
أخرى كثرية وفقرات أحسب» «وإني :(١٨ :٨) وكذلك نحسب»5⋆ «ألننا (٢٨ :٣ رومية،
إنما «وأنا ِمثل: النَّبوية، لطة السُّ عن البُعد كلَّ بعيدة للكالم طرًقا نجد وكذلك مشابهة،

لم ما أنفعكم فماذا بألسنٍة ناطق وأنا إليكم قدمت إذا اإلخوة أيها «فاآلن :(٦ :١٤ ،«١» (كورنثة 2

بتعليم.» أو بنبوَّة أو بعلم أو بوحٍي إما أُكلِّمكم
الثاني. الفصل من ،٢٤ الهامش ⋆انظر 3

مشورتي.» بحسب عليه هي ما عىل بِقيَت إن غبطًة أكثر تكون أنها «غري :(٤٠ :٧ ،«١» (كورنثة 4

بولس إن ويقولون: Je conclus أستنتج بلفظ الفقرة هذه يف Logisomai كلمة ون امُلفرسِّ ⋆ يُرتِجم 5

hashab خشب للفظ الذي نفسه املعنى لها باليونانية Logismai أن مع sunlogismai بمعنى استعملها
النص مع تماًما املعنى هذا ويتفق ،compter, penser, estimar رأى أو حِسب أو ظنَّ أي العربية يف
املرتجم نعلم ال ألنَّنا نظًرا فيه مشكوك ذلك ألنَّ ا حقٍّ ترجمة كانت (لو الرسيانية الرتجمة ففي الرسياني،
كاآلتي النص يبدو الرسيانية) اللغة كانت للحواريني األصلية اللغة ألنَّ ونظًرا الرتجمة، ظهور تاريخ أو
إذن نرى بعبارة ترجمته يف Tremellius ترمليوس ويصيب Metraghenan hochiel هوشيل مرتاعنان
رعيونو ألن رأى» «الذي الفعل منها اشتقَّ التي Reghion رعيون كلمة تعني إذ Nous jugeons donc

نرى. أو نريد ُمرتاعنان إذن تعني اإلرادة. عىل تدلُّ Raghava رجف بالعربية Reghiono

336
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أهل إىل األوىل الرسالة (انظر األمر» سبيل عىل ال اإلباحة6 سبيل عىل ذلك الحقَّ أقول
بما مشهورة فيها أفيدكم لكني الربِّ من وصية عندي فيها «فليس .(٦ :٧ كورنثة،
أخرى كثرية وفقرات .(٢٥ :٧ نفسها، الرسالة (انظر أمينًا» أكون أن رحمني الربَّ أنَّ
أوامر أو تفويًضا لَديه إنَّ الذكر السالف اإلصحاح يف يقول عندما أنه ويالحظ مشابهة.
إليه، هللا به أوحى تفويًضا أو أمًرا يعني ال فإنه ذلك، لديه ليس العكس عىل أو هللا، من
فإذا أخرى، ناحية ومن الجبل. عىل لتالميذه املسيح أعطاها التي التعاليم فقط يعني بل
كبريًا اختالًفا تختلف أنها نجد اإلنجيل، عقيدة الحواريون بها نقل التي الطريقة فحصنا
ال أنهم ليَبدو حتى األحيان، كل يف االستدالل يستعملون فالحواريون األنبياء، طريقة عن
نفسه هللا ألنَّ وأوامر، عقائد عىل إالَّ النبوَّات تحتوي ال العكس، وعىل يُجادلون. بل يتنبَّأون
بها تقيض ُمطلقة ُسلطة من له بما يأُمر بل يستدل، ال الذي هللا أعني يتحدَّث؛ الذي هو
إثبات يُريد فمن االستدالل، مع تتالءم ال النبيِّ ُسلطة أنَّ إىل أيًضا يرِجع وهذا طبيعته،
ما هو هذا أنَّ ويبدو فرد، كل لحكم بذلك يخضعها باالستدالل، يعتنقها التي العقائد
كورنثة أهل إىل األوىل الرسالة يف فهو يستدل، أنه التحديد وجه عىل وذلك بولس، يفعله
كان فقد وأخريًا، أقول.» فيما أنتم فاحُكموا الُحكماء يقول كما «أقول يقول: (١٥ :١٠)
التي باألمور ال بها، املوحى األمور يف يُبلغوننا — األول الفصل يف بيَّنَّا كما — الرسل
األسفار يف نجد أن نستطيع أننا ومع باالستدالل. أي الطبيعي، بالنور إدراكها يمكن ال
النظر قنا دقَّ لو أننا إالَّ عليها، يُستدلُّ التي األمور بعض — يبدو ما عىل — الخمسة
موىس يقول فعندما قاطعة. حجًجا االستدالالت هذه نُعدَّ أن امُلستحيل من أنه لوَجْدنا
تمرَّْدتُم قد اليوم معكم الحياة يف وأنا فإنكم …» :(٢٧ :٣١ (التثنية، لإلرسائيليني مثًال
يُقنع أن أراد موىس وكأنَّ العبارة هذه نفهم أن ينبغي ال موتي.» بعد فكيف الرب عىل
هللا عبادة عن بالرضورة سيبتَِعدون موته بعد بأنهم االستدالل طريق عن اإلرسائيليني
عليه الربهنة يُمكن ما وهو باطلة، الحالة هذه يف تُصبح ة الحجَّ أن فالواقع الحقيقية؛
و«القدماء» يشوع حياة يف املستقيم الطريق ُمتَِّبعني اإلرسائيليون ظلَّ فقد نفسه، بالكتاب
ُخلُقي تأكيد إذن موىس فعبارة إلخ. … وسليمان وداود صموئيل ُحكم ظلِّ يف ذلك وبعد

نصوص اآلية هذه ويف السابق، تعليقه يف سبينوزا عليها اعتمد التي النصوص أن عادًة امُلرتجمون يذكر 6
كالم أن وهي تعوزه، لن عليه الربهنة يودُّ ما عىل األمثلة فإنَّ شيئًا سبينوزا يضري ال ذلك ولكن ُمحرَّفة

أنفسهم. عند من بل هللا من ليس الحواريني
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يُعادل ما الحيوية من فيه بأسلوٍب امُلستقبل يف الشعب بتدهُور فيها وتنبَّأ كخطيٍب ألقاها
بأن التسليم من يَمنَُعني الذي والسبب املوضوع. هذا يف لذهنه تمثلت التي الصورة حيوية
ى تلقَّ نبيٍّا بوصفه ال الشعب، لدى َقبوًال أكثر نبوءته يجعل حتى باسمه تحدَّث قد موىس
بألفاٍظ موىس إىل أوحى هللا أن من نفسه7 اإلصحاح من ٢١ اآلية يف يذكر ما وهو وحيًا،
نبوءته حقيقة من التأكُّد إىل حاجة يف يكن لم أنه شكَّ وال امُلستقبلة. الهزيمة بهذه أخرى
بيَّنَّا كما بالخيال، حيٍّا يتمثَّله أن حتًما عليه كان بل ظنِّيَّة، باستدالالت اإللهي األمر ومن
عصيان امُلستقبل يف يتخيَّل أن هو الغرض لهذا فعله يُمكنه ما خري وكان األول. الفصل يف
موىس حَجج جميع نفهم أن يِجب الطريقة وبهذه الحارض. يف عانى طاَلما الذي الشعب
عربَّ الحديث يف ُطُرق بل العقل، إىل فيها التجأ براهني ليست فهي الخمسة؛ األسفار يف
ال ذلك، ومع حيوية. أكثر نحٍو عىل بها وتخيَّلها فاعلية، أكثر نحٍو عىل هللا أوامر عن بها
أنهم فقط أؤكد ولكنِّي الوحي، من ابتداءً ة، امُلحاجَّ عىل األنبياء قدرة كليًة أُنكر أن أُريد
ونحن ًة خاصَّ الطبيعية، املعرفة من الوحي بأمور معرفتهم اقرتبْت ُحَجَجهم أحكموا كلَّما
واألوامر الخالصة بالعقائد يتعلَّق فيما الطبيعة فوق معرفة لديهم كانت األنبياء بأن نُسلِّم
حقيقي. استدالٍل بأي األنبياء، أعظم وهو موىس، يُقم لم لذلك بها؛ ون يُبرشِّ التي واألحكام
والُحَجج الطويلة االستنتاجات يكتُب لم بولس أنَّ أعتقد ذلك، من العكس وعىل
ُطُرق فإن وهكذا، الطبيعة. عىل يعلو وحٍي بفضل رومية» أهل إىل «الرسالة يف املوجودة
بوضوٍح يدلُّ — الرسائل يف واضح هو كما — املناقشة يف وأسلوبهم الحواريني حديث
أحكام مجرَّد هي بل إلهي، وبتفويٍض وحٍي عن تصُدر لم الكتابات هذه أن عىل تام
ُمهذبة ُمجاملة بتعبريات ُمقرتنة أخوية نصائح إال ن تتضمَّ وال ملؤلفيها، وطبيعية شخصية
ذلك يف الحال هي كما ُسلطته) عن النبي بها يعربِّ التي للطريقة تماًما مناقض (وهذا
فيما قليًال اجرتأت «لقد :(١٥ :١٥ رومية، أهل إىل (رسالة بولس يُقدِّمه الذي االعتذار
نِجد ال أنَّنا عَرْفنا إذا نفسه االستنتاج إىل ننتهي أن ونستطيع األخوة.» أيها لكم قلُت
أمًرا فقط وا تلقَّ بل بالكتابة، أمًرا وا تلقَّ قد الحواريني أن عىل يدلُّ ما موضٍع أي يف
رضوريٍّا، حضورهم كان إذ باآليات؛ أقوالهم وبتأييد إليه، يذهبون مكاٍن كلِّ يف بالتبشري

عليهم.» شاهًدا أمامهم النشيد هذا يقوم وشدائد كثرية رشور أصابتْهم «فإذا :(٢١ :٣١ (التثنية، 7
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بذلك ح يُرصِّ كما عليه، ولتثبيتهم الدين إىل الناس لهداية آياٍت من به يقومون ما وكذلك
ألفيدكم أراكم أن ق أتشوَّ «ألني :(١١ :١) رومية» أهل إىل «الرسالة يف نفسه بولس
أن بإمكاننا بأنَّ ُمعرتض يعِرتض قد ذلك، ومع لتأييدكم.» الرُّوحية املواهب من شيئًا
كانوا فعندما النبوَّة، صفة له ليست نفسه الحواريني تبشري أن نفسها بالطريقة نستنتج
عند الحال كانت كما خاص، بتفويٍض بذلك يقوموا لم وهناك، هنا للتبشري يَرحلون
الوقت يف ونقرأ للتبشري، نينوى إىل ذهب يونس أن القديم العهد يف نقرأ فنحُن األنبياء،
لنا يُروى كذلك به. يُبرشِّ أن عليه كان بما إليه وأُوِحَي رصاحة، إليهم بُِعث أنه نفسه
يتعنيَّ كان ما لنا يُروى كما هلل، رسوًال بوصفه مرص إىل رحل أنه موىس عن بالتفصيل
كذلك إقناعهم. بها يُمكنه التي اآليات هي وما فرعون، وامللك لإلرسائيليني يقوله أن عليه
األنبياء يُبرشِّ لم وأخريًا، لإلرسائيليني. بالتبشري رصيًحا أمًرا وحزقيال وإرميا أشعيا ى تلقَّ
كانوا الذين الحواريني بخالف وذلك الكتاب، بذلك يشهد كما هللا من وه تلقَّ بما إالَّ بيشءٍ
ُمشابًها شيئًا وا تلقَّ قد أنهم القديم العهد يف نرى أن دون للتبشري، وهناك هنا يذهبون
بعض تُشري إذ العكس؛ عىل نجد إنَّنا بل للغاية. نادًرا إالَّ ذلك نرى ال األقل عىل أو
فيها وا برشَّ التي األماكن إرادتهم وبَمْحض بأنفسهم اختاروا أنهم إىل رصاحًة النصوص
الرسل، أعمال (انظر: وبرنابا بولس بني النزاع إىل وصَلْت التي امُلناقشة يف واضح هو كما
ذلك، يف وأخفقوا مكان إىل الذهاب حاولوا قد أنهم أيًضا ونرى إلخ).8 … ٣٨ ،٣٧ :١٥
أن قصدُت ما كثريًا …» :(١٣ :١ رومية، أهل إىل (رسالة نفسه بولس بذلك يشهد كما
القدوم من كثرية مراًرا ُمنعت «وكذلك :٢٢ اآلية ١٥ اإلصحاح ويف اآلن.» إىل فُمنعت آتيكم
األخ بولس «أما :١٢ اآلية كورنثة، أهل إىل األوىل الرسالة من األخري اإلصحاح ويف إليكم.»
سيأتي لكنه البتَّة اآلن يأتي أن يُِرد فلم اإلخوة مع يأتيكم أن كثريًا سألتُه أني فأخربكم
ومن الحواريني، بني دارت التي املناقشة ومن اللغة، هذه من إلخ.» … الوقت له تيَرسَّ إذا
يفعل كان كما هللا، من بتفويٍض للتبشري يرحلون كانوا بأنهم تشهد نصوص وجود عدم
بوصفهم ال ُمعلِّمني بوصفهم بالتبشري قاموا قد الحواريني أن نستنِتج كله هذا من األنبياء؛
بها اضطلع التي املختلفة الرسالة فَحْصنا لو ميسور املشكلة حلَّ فإن ذلك، ومع أنبياء.
كلَّ وللتنبُّؤ للتبشري يَْدُعوا لم األخريون فهؤالء القديم، العهد وأنبياء الحواريني من كلٌّ

«لكن :٣٨ ُمرقص.» ى امُلسمَّ يوحنا معهما يأخذا أن برنابا «فارتأى :٣٧ :(٣٧-٣٨ :١٥ الرسل، (أعمال 8
للعمل.» معهما يذهب ولم بمفيليه من فارقهما كان من معهما يُؤَخذ أالَّ يستحِسن كان بولس
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به. خاص رصيح تفويٍض من نبيٍّ لكلِّ بُدَّ ال كان لذلك بعينها؛ األَُمم بعض بل األمم،
الدين إىل جميًعا الناس ولهداية السواء، عىل للجميع للتبشري الحواريون دعا العكس وعىل
تُوحى أن إىل حاجٍة يف يكونوا ولم املسيح، تفويض ذون يُنفِّ كانوا تَولَّوا وحيثما (الجديد).
«فإذا امُلعلِّم: لهم قال الذين املسيح تالمذة وهم يرحلوا أن قبل التبشري موضوعات لهم
تتكلَّمون ما الساعة تلك يف ستُعَطون فإنكم تتكلَّمون بماذا أو كيف وا تهتَمُّ فال أسَلُموكم
خاصٍّ بوحٍي عرفوا الحواريِّني أن نستنِتج أن نستطيع .(١٩-٢٠ :١٠ متى، (انظر: به»
ما ا أمَّ الثاني). الفصل يف بَيَّنَّاه ما (انظر باآليات نفسه الوقت يف وأيَّدوه جهًرا به وا برشَّ ما
ألنهم قالوه أو كتَبُوه فقد به، جهر أو كتابٍة ودون بآيات، تأييده دون إليه، بالدعوة اكتََفوا
كورنثة أهل إىل األوىل الرسالة املوضوع هذا يف انظر طبيعية)، (معرفة يعرفونه9 كانوا
بِذكر تبدأ الرسائل كلَّ إن القائلة: املالحظة عند ف التوقُّ إىل هنا داعي وال 10.(٦ :١٤)
السلطة وكذلك التنبُّؤ، عىل املقدرة الحواريُّون أعطي فقد حواري، هو حيث من الحواري
بوصفهم رسائلهم كتبوا إنهم نقول: املعنى وبهذا اآلن. ذلك سأُبنيِّ كما بالتبشري، املطلوبة
الجائز ومن كحواري. ِصفته رسالته أول يف منهم كلٌّ ذََكر ذاته السبب ولهذا حواريني؛
يُشهدوا أن فأرادوا أيرس، بطريقة انتباهه ويسَرتُْعوا القارئ ذهن يجتِذبوا أن أرادوا أنهم
واضحة بشواهد أثبتوا الذين وهم بتبشريهم، املؤمنني جميع يعرفهم الذين هؤالء أنهم عىل
رسائلهم يف قالوه ما كلَّ أنَّ والواقع الخالص. وبطريق الصحيح بالدين يُبرشون أنهم
فيهم، كانت التي اإللهية القدس الرُّوح عن أو الحواريون، بها يضطلع التي الرسالة عن
«روح التعبري: فيها استُخِدم التي الفقرات باستثناء بتبشريهم، — أعلم فيما — يرتبط
(وقد إلخ … هللا من امُلستوحى املستقيم الصائب الفكر بمعنى القدس» «الروح أو هللا»
:(٤٠ :٧) كورنثة أهل إىل األوىل الرسالة يف مثًال بولس يقول األول). الفصل يف ذلك رشحنا
أنا أني وأظنُّ مشورتي بحسب عليه هي ما عىل بِقيَت إن غبطًة أكثر تكون أنها «غري
السياق، يفيد كما الخاص، ِفكره هللا بُروح النص هذا يف يقصد فهو هللا.» ُروح يف أيًضا
سعيدة بأنها جديٍد من ج تتزوَّ أن تريد ال التي األرملة عىل أحكم إني يقول: أن يريد فهو

والوحي. (املعرفة) العلم بني بولس تفِرقة هنا سبينوزا يقِصد 9

لم ما أنَفُعكم فماذا بألسنة ناِطق وأنا إليكم قدمت إذا اإلخوة أيها «فاآلن :(٦ :١٤ ،«١» (كورنثة 10

بتعليم.» أو بنبوَّة أو بِعلم أو بوحٍي إما أُكلِّمكم
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وهناك بذلك. سعيد أني وأعتقد عزبًا أعيش أن قررُت الذي أنا الخاص، لرأيي طبًقا
نُسلِّم أن علينا كان ا َلمَّ ولكن لِذكرها. داعي ال نفسه املعنى تُفيد كثرية أخرى نصوص
كيف نرى أن اآلن فعلينا وحده، الطبيعي النور من بوحي ُكِتبت قد الحواريني رسائل بأن
أنَّنا عىل نطاقها. يف يدُخل ال بما وا يُبرشِّ أن وحَدها الطبيعية باملعرفة الحواِريُّون استطاع
(عن الرسالة هذه من السابق الفصل يف عرضناها التي النظرية اعتبارنا يف أخذنا إذا
َفهمنا حدود دائًما يتعدى التوراة مضمون أن فمع الصعوبات، كلُّ اختَفْت الكتاب) تفسري
سوى بمبادئ نُسلِّم أالَّ برشط ُمطمئنُّون، ونحن توضيحه عىل نعمل أن نستطيع أنَّنا إالَّ
يستطيعون الحواريون كان نفسها وبالطريقة نفسه، الكتاب من نستخلصها التي تلك
إذا للناس يُبلِّغوه وأن بالوحي، وعرفوه وسمعوه رأوه ا ِممَّ عديدة نتائج يستخلصوا أن
رواية ُمجرَّد أي — الحواريون به برشَّ كما الدين أنَّ فمع ذلك، عن وفضًال شاءوا.11
إدراك عىل الفطري بالنور قادر منهم كالٍّ فإنَّ العقل، مجال إىل ينتمي ال — املسيح سرية
ُخلقية. تعاليم من كلها،12⋆ املسيح عقيدة تتألَّف كما أساًسا، يتألَّف الذي الدين جوهر
أن بعد — الدين ليُكيِّفوا الطبيعة عىل يعلو نوٍر إىل حاجة يف الحواريون يكن لم وأخريًا،
كما قبوله، نفٍس كلِّ عىل يسُهل حتى الناس فهم حسب — باآليات قبُل من ِصدقه أثبَتُوا
أنها أعني الرسائل؛ غاية هما وذاك هذا كان وقد الناس. لتبكيت إليه حاجٍة يف يكونوا لم
ليُثبِّتهم أصَلح حواري كلُّ يراها التي بالطريقة وتحذيرهم الناس دعوة إىل تَرمي كانت
فحسب لديهم تكن لم الحواريني أنَّ من قبل، من ُقلناه ما هنا نتذكَّر أن ويِجب الدين. عىل
لديهم كانت بل باآليات، بتأييدها أي أنبياء بوصفهم املسيح بِسرية التبشري عىل القدرة
له.13 أصَلح حواري كلُّ يراها التي بالطريقة والتحذير للدعوة املطلوبة لطة السُّ أيًضا
ألجله «الذي (١١ :١) طيموتاوس إىل الثانية الرسالة يف الهَدفني هذين إىل بولس ويُشري
أكذب ال أقول الحق ورسوًال، كارًزا أنا بُت نُصِّ لألمم، وُمعلًما ورسوًال كارًزا أنا بُت نُصِّ

عىل ذلك يف ُمعتمدين الناس قلوب عىل التأثري وحياته املسيح عن بحديثهم الحواريُّون استطاع 11
… العقل عىل ال األنبياء مثل وحَدها التجربة

وما الخامس اإلصحاح يف متَّى القديس ذكَرها التي الجبل عىل املسيح إليها دعا التي الوصايا ⋆ أي 12

بعده.
… هللا عند من ال أنفسهم عند من حديثهم أن يقِصد بل الحواريني، مْدح هنا سبينوزا يقصد ال 13
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بِكال يُطالب الكلمات بهذه إنه أقول». «الحق جيًدا: والحظ الحق.» اإليمان يف لألمم ُمعلًِّما
بتبكيت له تسمح التي السلطة عن يتحدَّث وهو امُلعلم. وصفة الحواري، صفة َفتنَي؛ الصِّ
أن يسوع باملسيح يل كان وإن «ولذلك :(٨ (اآلية قائًال فيلمون إىل الرسالة يف الجميع
ى تلقَّ قد بولس كان لو أنه نلَحظ أن يِجب الفقرة هذه ويف «… كثرية بجرأة بالواجب آُمرك
رضورًة نُسلِّم أن إذن فيِجب الت. توسُّ إىل هللا أوامر تغيري أمَكنَه َلما نبيٍّا، بوصفه هللا من

نبيٍّا. بوصفه ال ُمعلًما بوصفه التبكيت يف لَديه كانت التي الُحرِّية عن يتحدَّث بأنه
يف يختاروا أن أمكنهم الحواريني أن سبق ا ِممَّ قاطع نحٍو عىل يتَِّضح ال أنه عىل
صفة تُعطيهم كانت رسالتهم أن فقط يتَِّضح بل الطرق، أفضل أنه رأوا ما تعليمهم
أن بالفعل هنا ونستطيع األنبياء. صفة فيه تُعطيهم كانت الذي نفسه الوقت يف املعلمني
اختيار ُسلطة أيًضا له تكون التعليم ُسلطة له من أنه حتًما يُقرِّر الذي العقل إىل نلتجئ
النصوص تقول إذ وحده؛ بالكتاب ذلك إثبات األفضل من ولكن له، يُفضِّ الذي الطريق
الرسالة يف بولس لنا يقول شخصيٍّا. طريًقا لنفسه اختار قد حواري كل إن رصاحة:
املسيح اسم فيه ُدِعي موضع يف باإلنجيل أُبرشِّ أالَّ «واعتنيُت (٢ :١٥) رومية أهل إىل
الطريق اتَّبَع قد الحواريِّني جميع كان لو أنَُّه املؤكد فِمن َغريي.» أساِس عىل أبني لئال
عىل بولس استطاع َلما نفسه، األساس عىل املسيح ِدين جميًعا وأقاموا الدعوة، يف نفسه
جميع ألنَّ غريه»، «أساس بأنه آَخر حواري عليه يرتكز الذي األساس يِصف أن نحٍو أيِّ
«أساس بأنه وصفه قد بولس كان ا َلمَّ ولكن نفسه.14 األساس عندئٍذ لهم يكون الحواريني
ُمختلف، أساٍس عىل الدين يُقيم كان حواري كلَّ أنَّ بالرضورة نستنتج أن فيجب غريه»،
امُلعلمني موقف يف كان ُمعلمني، بوصفهم رسالتهم يؤدُّون كانوا عندما الحواريني، وأن
يف ظلُّوا من تعليم يُفضلون والذين به، ا خاصٍّ منهًجا منهم كلٌّ يتَِّبع الذين نفسه اآلخرين
ال التي الرياضة حتى آخر، شخٍص أي من والعلوم اللُّغات ي تلقِّ يف يبدءوا ولم تام، جهٍل
الحواريني، أنَّ وجْدنا بإمعاٍن الرسائل قرأنا فإذا أخرى، ناحية ومن أحد. ِتها ِصحَّ يف يشكُّ
التي األسس عىل ملحوًظا اختالًفا يَختلفون كانوا نفسه، الدين عىل اتِّفاِقهم من بالرغم

له. تحلو التي بالطريقِة يُبرشِّ منهم كالٍّ أن إىل بينهم فيما الحواريني اختالف يرجع 14
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… رسائلهم كتبوا قد الحواريون كان إذا فيما مبحث

بالفضل إالَّ يتمُّ ال الخالص أن لهم ويُبنيِّ الدين يف الناس بولس يُثبِّت فلكي عليها.15 يقوم
تُنِقذ ال األعمال وإنَّ فقط، بإيمانه بل بأفعاله، يتفاخر أن ألحٍد يَحقُّ ال أنه علََّمهم اإللهي،
القدرية عقيدة ذلك من وأستخِلص 16،(٢٧-٢٨ :٣ رومية، أهل إىل الرسالة (انظر أحًدا
يتم اإلنسان خالص أنَّ إىل رسالته يف يدعو ذلك من العكس عىل فإنه يعقوب ا أمَّ كلها.
كلها الدين عقيدة ويجعل 18،(٢٤ :٢ يعقوب، رسالة (انظر: فقط17 بإيمانه ال بأعماله
شكَّ ال وأخريًا، جانبًا. بولس مناقشات كل تارًكا وحَدها، القليلة املبادئ هذه يف تنحِرص
من لكثرٍي سببًا كان الذي الحواريون عليها يُقيم التي األُسس يف االختالف هذا أن يف
أنها شكَّ ال الحواريني؛ زمن منذ الكنيسة منها تُعاني زالت ما التي واالنقسامات امُلنازعات
الت التأمُّ عن أخريًا الدين فيه ينفِصل الذي اليوم يأتي حتى األبد، إىل منها تُعاني ستظلُّ
املسيح إليها دعا التي اليُرس الشديدة العقائد من ا جدٍّ صغري عدٍد عىل ويقتِرص الفلسفية
ذلك وعىل اإلنجيل؛ يجهلون كانوا الناس ألنَّ ذلك يستطيعوا فلم الحواريون أما نفسه.
استطاعتهم بقْدر الحواريون كيََّفها الجديدة، العقيدة بهذه بشدَّة الناس يُصَدم ال فلكي
وأقاموها إلخ)،19 … ٢٠ ،١٩ :٩ كورنثة، أهل إىل األوىل الرسالة (انظر عرصهم ُروح مع

للعقائد)، األولوية يُعطي بولس أن (مع واإلحسان العْدل ُممارسة هو الدين أنَّ عىل الحواريون يتَّفق 15

العدل هو فالدين آخر، يشءٌ والعقائد يشء الدِّين أنَّ سبينوزا يرى لذلك العقائد عىل يختلفون ولكنهم
الرابع الفصل يف أُُسسه سبينوزا يُعطيه الذي الشامل اإليمان هي والعقائد الباطنية، والتقوى واإلحسان
هي ليست واألعمال اإليمان، تُربِّر التي هي واإلحسان) (العدل فاألعمال الفلسفي) اإليمان (وهو عرش
الذي النفس بِرضا تتمُّ التي تلك بل الرَّهبة، أو الرغبة من بداِفٍع الخري أفعال أو الطقوس أو الشعائر
فقد يشء. يف العقائد) (أي اإليمان موضوع يُهمُّ وال الُحبِّ عن ينشأ والذي والطمأنينة السالم يُعطي
كاِذب وإيمانه صحيحة عقائد لإلنسان يكون وقد باِطلة إيمانه وعقائد صادًقا ُمؤمنًا اإلنسان يكون

عرش). الرابع (الفصل
بل ال األعمال؟ أبناموس ناموس؟ وبأي أُلغيت، قد إنها امُلفاخرة؟ «فأين :٢٧ :(٢٧-٢٨ :٣ (رومية، 16

الناموس.» أعمال بدون باإليمان يتربَّر إنما اإلنسان أنَّ نحسب «ألنَّا :٢٨ اإليمان.» ِبناموس
تُعطي أن يُمكن ال امُلتناِقضات من مجموعة مًعا القديم والعهد األناجيل أنَّ النهاية يف سبينوزا يستنِتج 17

الشخيص. الحواري اعتقاد إىل أو النبيِّ خيال إىل ترِجع الكتاب تعاليم ُسلطة وأن ُمتجاِنسة، عقيدًة
وحده.» باإليمان ال يُربَّر باألعمال اإلنسان أن إذن «ترون :(٢٤ :٢ (يعقوب، 18

األكثرين.» ألربح للجميع نفيس عبَّدُت الجميع من حرٍّا كنُت إذ «ألني :١٩ :(١٩-٢٠ :٩ ،«١» (كورنثة 19
اليهود.» ألربح كيهودي لليهود «فرصُت :٢٠
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بقدر حواري أي يتفلسف لم لذلك العرص؛ ذلك يف قبوًال وأوسعها شيوًعا األُُسس أكثر عىل
اليهود، يُبرشون كانوا الذين اآلخرون أما األمم. بني للتبشري دعا الذي بولس تفلَسَف ما
املوضوع هذا يف (انظر اليهود ُروح حسب تكيَّفوا فقد للفلسفة، باحتقارهم املعروفني
الت تأمُّ أيَِّة من خلًوا ُمجرًَّدا، الدين وعلَّموا إلخ)20 … ٢ :٢ غالطية، أهل إىل الرسالة يف
ُخرافة. كلِّ من بَدوره فيه ُحرِّر وقد الدِّين نرى أن أمكننا لو عرصنا يَسَعُد ولكم فلسفية.

وعرضتُُه األمم بني به كرز الذي اإلنجيل عليهم وعرضُت وحي عن صعودي «وكان :(٢ :٢ (غالطية، 20

باطًال.» سعيُت قد أكون أو أسعى لئال انفراٍد عىل االعتبار ذوي عىل
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عرش الثاني الفصل

اإلهلية للرشيعة احلقيقي امليثاق
ًسا الكتابُمقدَّ ويفسببتسمية

بأنه ووصفه ًسا ُمقدَّ الكتاب تسمية سبب ويف اإللهية للرشيعة الحقيقي امليثاق يف
تحريف. دون إلينا وصل قد هللا، كالم ن يتضمَّ ما بقْدر الكتاب، أن ويف هللا كالم

∗∗∗

إىل السماء من بها بعث هللا من رسالة اآلن عليه هي ما عىل التوراة أن يعتقدون من إنَّ
إذ القدس؛ الرُّوح حقِّ يف الخطيئة ارتكبُت بأني قائلني يَُرصخوا أن يفوتهم لن البرش،
وإنَّ شذَرات، إالَّ منه نملك ال وإنَّنا وُمحرَّف، ومنقوص ُمزيَّف هللا كالم إن فعًال: قلُت لقد
لو أنهم يف أشكُّ ال فإني ذلك، ومع ُفِقد. قد اليهود مع عهًدا هللا بعقد يشهد الذي امليثاق
والحواريني األنبياء نصوص أن والحقيقة االحتجاج. عن وا لكفُّ املسألة، فحص عىل وافقوا
والديَن وعهَده األبدي، هللا كالم بأنَّ نفسه، العقل يشهد مما أكثر تشهد التي هي نفسها
امليثاق هو وهذا اإلنساني، الفكر يف أي اإلنسان قلب يف إلهي نحٍو عىل مسطوٌر ، الحقَّ
املبدأ ففي أللوهيته. بصورٍة طبَعُه وكأنَّه بفكرته أي بخاتمه2 هللا طبََعه الذي الحقيقي1

الوثيقة تعني Charte بلفظ الفرنسية إىل تَُرتَجم والتي Syngraphium الالتيني للفظ ترجمة امليثاق 1
ِفكر بل الكتاب) (أي املكتوبة الوثيقة هو ليس سبينوزا عند وامليثاق شخصان. بها يرتِبط التي املكتوبة

فينا. الحي هللا
الفكر كان فإذا (Sigillum نفسه اللفظ أيًضا ديكارت (يستعمل الداخيل الوحي هنا سبينوزا يُبنيِّ 2

… امُلعِجزات عىل يعتِمد الذي الخارجي للوحي حاجَة فال هللا طابع يحِمل اإلنساني



والسياسة الالهوت يف رسالة

ولكن باألطفال.3 أشبََه وقتئٍذ كانوا ألنهم مكتوب قانون صورة يف لليهود الدين اعطي
هللا يسُطر سيأتي زمانًا بأنَّ بعُد فيما تنبَّأ 5(٣٣ :٣١) وإرميا 4(٦ ،٣٠ (التثنية، موىس
الذين هم منهم،6 الصدوقيني سيما وال وحدهم، فاليهود وإذن قلوبهم. يف الرشيعة فيه
ُمدوَّنًا يملكونه كانوا من أما ألواح، عىل مكتوب قانوٍن أجل من يُكافحوا أن عليهم كان
يِجد لن اعتباره يف ذلك يأُخذ فمن هذا، من شيئًا يفعلوا أن عليهم يكن فلم قلوبهم يف
عىل بل ولإليمان، الحق للدين أي هللا لكالم ُمكذبًا أو ُمناقًضا شيئًا السابقة الفصول يف
ما يكن لم ولو العارش. الفصل نهاية يف أيًضا بَيَّنَّا كما دعائمه، نُوطِّد أنَّنا سريى العكس
راضيًا، ولسلَّمُت املوضوعات، هذه جميع يف الصمت التزام قررُت قد لكنُت صحيًحا أقول
ملَّا ولكن املقدسة. الكتب يف ُمخبَّأة عميقًة أرساًرا هناك بأنَّ املشكالت، جميع أتجنَّب لكي
كلِّ مصدر هي التي الكاذبة، األرسار هذه من َقبولها يمكن ال ُخرافات نشأت قد كانت
من أنَّ رأيُت فقد السابع، الفصل مقدمة يف عنها تحدَّثُت التي األخرى الخطرة الرشور
من نات ُمحسِّ إىل يحتاج ال الدين وأن خاصًة املسائل، هذه فحص عن أتخىلَّ أال واجبي
بأنه يُعرتَض قد ولكن األوهام. هذه بمثل زيَّنَّاه لو روعتُه تَضيُع العكس عىل بل الُخرافة،
الكتاب يظلَّ أن من يمنع ال هذا فإن القلوب، يف مسطور اإللهي القانون أنَّ من الرغم عىل
كما تماًما وُمحرَّف، منقوص إنه الكتاب عن يقول أن ألحٍد يحقُّ فال ثَمَّ ومن هللا، كالم
يف التطرُّف يؤدِّي أن أخىش العكس عىل ولكنِّي هللا. كالم عن ذلك يقول أن ألحد يحقُّ ال
والصور، التماثيل عبادة إىل الناس ينِرصف وأن ُخرافة، إىل الدين تحويل إىل التقديس
أو الكتاب من ينال شيئًا أُقل لم أنَّني ألعلم وإني هللا. كالم من بدًال امُلسوَّد، الورق أي
ولهذا للغاية؛ واضحة برباهني صحته عىل أُبرِهن لم شيئًا أعِرض لم ألنِّي هللا، كالم من
الكفر. رائحة منه يُشتمُّ أو ُكفر فيه شيئًا أُقل لم أني واثًقا أؤكد أن أستطيع أيًضا السبب

الثاني. الفصل من ،٦٥ الهامش انظر 3
لكي نفسك وبكل قلبك بكل إلهك الربَّ لتُحبَّ نسلك وقلب قلبك الرب «ويختن :(٦ :٣٠ (التثنية، 4

تحيا.»
أجعل أني هو الرب يقول األيام تلك بعد ياِرس آل مع أقَطُعه الذي العهد هذا «ولكن :(٣٣ :٣١ (إرميا، 5

«… شعبًا يل يكونون وهم إلًها لهم وأكون قلوبهم عىل وأكتُبُها ضمائرهم يف رشيعتي
العارش. الفصل من ،٤٣ الهامش انظر 6
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ًسا ُمقدَّ الكتاب تسمية سبب ويف اإللهية للرشيعة الحقيقي امليثاق

هذه من يَستخلصون قد عليهم، ثقيًال عبثًا الدين يَُعدُّون الذين بعض بأنَّ ألعِرتف وإني
منها وينتهون اللَّذَّات، وراء سعيهم سوى سبٍب ما ُدون اإلثم ارتكاب لهم يُبيح ما الرسالة
حيال شيئًا أستطيع ال وأنا له. ُسلطة فال وبالتايل وُمحرَّف، معيب ِتِه برمَّ الكتاب أنَّ إىل
يقول أن اإلنسان عىل يستحيل أنه وهي املعروفة الحقيقة هذه إىل نظًرا املساوئ، هذه
السعي يُريد ومن تأويله. إساءة أو تشويهه معه يستحيل ا حدٍّ الصواب من يبلُغ شيئًا
يملكون الغابر، الزمان يف كانوا، من إنَّ بل لذلك، امُلربِّرات إيجاد عليه يسُهل اللَّذَّات وراء
أكثر وال أفضَل يكونوا لم والحواريون، األنبياء بينهم كان بل العهد، وتابوت األصول
ناِدرة الفضيلة وظلَّت عليه، هم ما عىل — يهود وغري يهوًدا — جميًعا ظلُّوا بل طاعة،
بأي أوًال هنا أُبنيِّ أن ج تحرُّ أي أُزيل لكي واجبي، من فإن ذلك، ومع عرص. كلِّ يف للغاية
وثانيًا إلهي، أو ُمقدس إنه صوت، له ليس آَخر يشءٍ أي عن أو الكتاب، عن يُقال معنى
الكتاب أنَّ نُبنيِّ وأخريًا األسفار، من ُمعنيَّ عدٍد يف يُوَجد ال وإنه حقيقة، هللا كالم هو ما
يُحرَّف، أن امُلمكن من يكن لم والخالص، للطاعة رضوري هو ما إىل يدعو إنه حيث من
كلِّ من ُمربَّءون وأنَّنا هللا، لكالم ُمناقًضا شيئًا نُقل لم بأنَّنا الحكم املرء عىل يسُهل وبذلك

ُكفر.
يظلُّ وال الدين،7 وإىل التقوى إىل يؤدي ما كل عىل و«إلهي» «مقدس» اسم يطلق
أتقياء، يعودوا لم فإذا ديني، نحٍو عىل استخدامه يف الناس استمرَّ إذا إالَّ ُمقدًسا اليشء
اسم ما مكاٍن عىل يعقوب البطريق أطَلق فمثًال قبل، من ُمقدًسا كان ما ُقدسية ضاعت
املكان عىل أطلقوا فقد األنبياء أما املكان. هذا يف إليه أوحى الذي هللا عبد ألنه هللا» «مسكن
اإلرسائيليني ألن 8(٥ :١٠ هوشع، ،٥ :٥ عاموس، (انظر الطُّغيان» «مسكن اسم نفسه
هذه يُوضح آخر مثل وهناك لألوثان. فيه التضحية عىل ياربعام، ملشيئة تنفيذًا اعتادوا،

ره وتصوُّ (IV, prop. 37, schol.I) «األخالق» كتاب يف وللتقوى للدين سبينوزا تصوُّر بني فرق هناك 7

واملحافظة البقاء يف الرغبة وهي الفضيلة أسماء أحد هو الدِّين «األخالق» كتاب ففي «الرسالة»، يف لهما
الحكيم. دين إنه أي ،adequates صحيحة ألفكاٍر وطبًقا بالعقل يعمل اإلنسان إن حيث من النفس عىل
prümers يف: َرين التَّصوُّ هذَين بني التفِرقة انُظر الباطنية. التقوى مجرَّد هو فالدِّين «الرسالة» يف أما

.Spinoza’s Religionsbegniff, Halle, 1906
تُجىل الجلجال فإن سبع برئ إىل تجوز وال الجلجال تأتوا وال إيل بيت تطلبوا «وال :(٥ :٥ (عاموس، 8

عدًما.» تصري إيل وبيت جالءً
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كانت فإذا االستعمال، يف إالَّ مضبوطة معاٍن عىل تدلُّ ال الكلمات أنَّ وهو تماًما، املسألة
الكلمات هذه أصبحت التقوى، عىل يَقرءونها من تحثَّ أن عىل قادرًة االستعمال هذا يف
أن ذلك بعد حدث إذا أما ًسا، ُمقدَّ الكلمات هذه فيه نُِظمت الذي الكتاب وأصبح مقدسة،
ا إمَّ ا، تامٍّ إهماًال الكتاب أُهمل أو مدلول، أي لها يعود ال الكلمات أنَّ حدِّ إىل االستعمال بَطَل
مًعا، والكتاب الكلمات فائدة تضيع عندئٍذ به، يفعلون ماذا يعرفون ال ألنَّهم أو البرش لُخبث
بمدلوالٍت استعمالها شاع أو الكلمات، مدلول اختلف إذا وأخريًا، قداسة. أية لهما تعود وال
ُقدسية ال ِدِنَسني قبل، من ُمقدََّسني كانا اللَّذين الكتاب، وكذلك الكلمات، تُصبح ُمضادة،
خارج فيه ُقدسية ال َدِنس أو ُمقدَّس اإلطالق عىل يشء يُوجد ال أنه ذلك من نستنِتج فيهما.
بوضوٍح عليه الربهنة يُمكن ما وهذا الفكر، إىل بالنسبة إالَّ كذلك يكون ال إنه بل الفكر،
9(٤ :٧) إرميا يقول مثََلني، أو مثًال لذلك وسأُعطي الكتاب. من عديدة بنصوٍص تام
يف ذلك يُعلِّل ثُم هللا، معبد اسم سليمان معبد عىل بُطالنًا أطلقوا قد زمانه يهود إن
الذين الناس كان إذا إالَّ املعبد بهذا يرتِبط أن يمكن ال هللا اسم إن بقوله: نفسه اإلصحاح
األوثان وعبََدة واللصوص القتََلُة ُه أمَّ فإذا العدالة، عن ويدافعون هللا دون يُمجِّ ونه يَؤمُّ
ال الكتاب أنَّ مدهًشا لحظُت ما وكثريًا لألرشار. مأًوى حينئٍذ يُصبح املجرمني، وسائر
أنه مع املعبد، مع ُحِرق أو ُهِدم أنه املؤكَّد واألمر العهد، تابوت مصري عن شيئًا يذُكر
الكتاب يكون ال نفسه السبب ولهذا العربانيني؛ لدى تبجيًال وأكثرها امُلقدَّسات أعظم كان
كليًة تخلَّوا فإن هللا، تقوى عىل الناس يحثُّ ما بقْدر إالَّ إلهية، نصوصه تكون وال ًسا، ُمقدَّ
ُقدسيته ضاعت أو وَرٍق عىل حربًا أصبح قبل، من اليهود عنها تخىلَّ كما التقوى، هذه عن
إنَّ يُقال أن الخطأ من لكان ُفقد، أو ُحرِّف لو إنه بحيث للتحريف، ُمعرًضا وأصبح كلية،
التََهَمِت لقد إرميا: زمان يف يُقال أن الخطأ من كان وباملثل ُفقد، أو ُحرِّف قد هللا كالم
عندما نفسها الرشيعة عن إرميا يقوله ما وهذا هللا. معبد وقتئٍذ كان الذي املعبد، النريان10

ُمبتِهجني كانوا الذين وكهنته شعبَُه ألنَّ آون بيت عجال عىل السامرة سكان «يخاف :(٥ :١٠ (هوشع،
منه.» زال ألنه مجده عىل يتوَّجون به

الرب.» هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل قائلني الكِذب قول عىل تتكلَّموا «ال :(٤ :٧ (إرميا، 9

شيئًا سبينوزا تحليل من ينُقص ال ذلك ولكن هللا، معبد يكن لم إرميا أيام النريان التهَمتُْه الذي البناء 10
نفسه. باهلل امِلساس يعني ال هللا معبد حْرق أنَّ يف
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قَلَم إنَّ معنا؟ الربِّ ورشيعُة ُحكماء نحن تقولون: «كيف :(٨ :٨) زمانه ار كفَّ يسبُّ كان
فإنكم أيديكم بني الكتاب أن مع أنه يعني وهذا الكِذب.» إىل َلها حوَّ قد الكاذب الكتَبَة
وكذلك الكذب. كلَّ كاِذبًة جعلتموها أْن بعد هللا رشيعة تملكون إنكم ُقلتم إذا تكذبون
بيديه يُحطِّمه ولم ُمطلًقا هللا كالم يقِذف لم للتوراة، األوىل األلواح موىس حطَّم عندما
يكن لم قذََفه ما إنَّ بل هللا؟)11 كالم وهذا موىس وهو ذلك ر يتصوَّ الذي ذا (ومن غضبًا
كان أنفسهم عىل اليهود قطعه الذي العهد ألنَّ قبل، من ُمقدَّسة أحجاًرا أعني أحجاًرا، إالَّ
هذه أصبحت العهد، هذا نقضوا ثَمَّ ومن الِعجل، اليهود عبََد أن بعد ولكن عليها، مكتوبًا
لذلك، التابوت؛ مع الثانية األلواح ضاعت نفسه وللسبب قدسية. كلِّ من خلًوا األحجار
كانت وإذا ضاعت، قد األصلية موىس مخطوطات كانت إذا للدهشة يدعو ما هناك فليس
األصيل األثر تماًما ضاع أن بعد ذكرناه الذي املصري لِقيَت قد أيدينا بنَي التي األسفار
بالكفر، اتهامنا عن إذن خصوُمنا فْليَُكفَّ جميًعا. اآلثار أقَدُس وهو اإللهي للميثاق بحقٍّ
لو — غضبََهم وليَُصبُّوا ُمطلًقا، نُدنِّسه ولم هللا لكالم ُمناقًضا شيئًا نُقل لم الذين نحن
وكلَّ والرشيعة هللا هيكل بُخبثهم َدنَّسوا الذين الُقَدماء عىل — ُممكنًا حقٍّ عن الغضب كان
يقول كما ِمنَّا واحٍد كلِّ يف كانت لو أنه وأُضيُف للفساد. كلها وعرَّضوها ُمقدَّس، هو ما
ِباملداد، ال هللا بُروح مكتوبة هللا رسالة 12(٣ :٣ كورنثة، أهل إىل الثانية (الرسالة الحواري
الحرف عبادة عن الناس لكفَّ الَحَجر، من ألواٍح عىل ال القلب، وهو اللَّحم من َلوٍح وعىل

عليه. الباِلغ قلُقهم ولذهب
إىل ننُظر أن ينبغي معنى بأي الكفاية فيه بما النحو هذا عىل رشحُت أني أعتقد
«دبر بلفظ املقصود الدقيق املعنى ما نرى أن اآلن وعلينا وإلهي، ُمقدَّس أنه عىل الكتاب
األول الفصل يف بَيَّنَّا قد ولكنَّا يشء. أمر، خطاب، كالم، دبر: تعني هللا).13 (كالم يهوه»
باهلل، يتعلَّق أو هللا إىل ينتمي إنه العربية يف اليشء عن أجلها من يُقال التي األسباب

فعل كما عليه تطبيقه يُمكن نقديٍّ منهٍج أكرب هي الكتاب من خرية السُّ أنَّ عىل الفقرة هذه تدلُّ 11

عرش. الثامن القرن يف ذلك بعد فولتري
بمداٍد ال ُكِتبت وقد ونحن خدمناها التي املسيح رسالة أنكم اتَّضح قد «فإنه :(٣ :٣ ،«٢» (كورنثة 12

لحم.» من ألواٍح يف بل َحَجٍر من ألواٍح يف ال الحي. هللا ِبُروح بل
العربية. اللغة يعلمون كلهم سبينوزا أعداء يكن لم 13
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وخطابه هللا كلمة مثل تعبرياٍت يستعمل عندما الكتاب يقِصد ماذا بسهولة نعِرف وبذلك
النقطة يف له عَرْضنا ما تكرار ِمن أو هنا تكراره من إذن فائدة فال وأمره. ووصيَّته
واحدة إشارة تكفي بل امُلعجزات،14 موضوع نعالج ونحن السادس الفصل من الثالثة
نفسه، هللا هو يكون ال يشء يُوَصف عندما أفضل. نحٍو عىل هنا قوله نُريد ما إليضاح
يف له عَرْضنا الذي اإللهي القانون هذا ِة الدقَّ وجِه عىل بذلك املقصود فإنَّ هللا، كالم بأنَّه
البرشي الجنس فيه يُشارك الذي الكاثوليكي، أو الشامل، الدين هذا أي الرابع، الفصل
الطريقة تعلَّم حيث إلخ)،15 … ١٠ :١) أشعيا إىل املوضوع هذا يف الرجوع ويُمكن كله،
يها يُسمِّ وحيث وِصدق، إحساٍن من بل طقوس، من تتكوَّن ال التي للحياة، الصحيحة
نظام عىل تدل لكي مجازيٍّا الكلمة تُستخَدم وكذلك تمييز، دون ورشيعته هللا كالم النبيُّ
ويَصُدران اإللهية للطبيعة األزيل األمر عىل يعتمدان (ألنهما الَقَدر وعىل نفسه، الطبيعة
األنبياء؛ به تنبَّأ الذي الطبيعة، نظام من الجزء ذلك عىل خاصٍّ بوجٍه تدلَّ ولكي عنه)
قراراٍت بوصِفها بل الطبيعية، ِبِعَلِلها امُلستقبلة األشياء يُدركون يكونوا لم ألنهم وذلك
أدَرَكه قد يكون ما بقْدر نبوي، أمر كلِّ عىل للداللة أيًضا الكلمة وتُستعَمل إلهية. وأوامر
الجميع، فيه يُشارك الذي الطبيعي بالنور ال النبوَّة، بهبِة أو بها، يتفرَّد التي بُقدرته
لهذه الرابع. الفصل يف ذلك بينا كما ع، كُمرشِّ هللا َر تصوُّ بالفعل األنبياء اعتاد وقد خاصًة
هللا وضعه الذي الصحيح الدين يُعلِّم ألنَّه أوًال: هللا؛ كالم الكتاب ي ُسمِّ إذن الثالثة األسباب
ألنَّ ثالثًا: اإللهي؟ األمر به قىض ما بقدٍر بامُلستقبل رواية صورة يف يتنبَّأ ألنه ثانيًا: أزليٍّا.
ال بهم، خاصٍّ بنوٍر عليه حصلوا ما إىل يدعون األحيان ُمعظم يف كانوا الحقيقيني ُمؤلِّفيه
محتوى من جزءًا أنَّ من الرغم وعىل يتحدَّث. الذي هو نفسه هللا وجعلوا الفطري، بالنور
املضمون يؤلِّف ا ِممَّ ُمستمدٌّ االسم فإنَّ الفطري، بالنور إدراكه يُمكن تاريخ ُمجرَّد الكتاب
هذا للتوراة؟ كمؤلٍِّف هللا نتصوَّر أن يِجب معنى بأي بسهولٍة نُدِرك بذلك للكتاب، األسايس

نظام عن يشءٍ يف تفرتق ال اإللهية العناية أنَّ السادس الفصل من الثالثة النقطة يف سبينوزا بنيَّ 14

طبيعيٍّا. شيئًا الوحي يكون ثَمَّ وِمن الطبيعة
إلِهنا رشيعة إىل أصغوا سدوم، ُحكَّام يا الربِّ كلمة «اسمعوا :١٠ :(١٦-١٧ ،١٠-١١ :١ (أشعيا، 15

أعمالكم رشَّ وأزيلوا وتطهروا «فاغتسلوا :١٦ ذبائحكم.» كثرة من فائدتي «ما :١١ عمورة.» شعَب يا
وأنِصفوا املظلوم أغيثوا اإلنصاف، والتمسوا اإلحسان «تعلَّموا :١٧ اإلساءة.» عن وا وكفُّ عيني أمام من

األرملة.» عن وحاموا اليتيم

350



ًسا ُمقدَّ الكتاب تسمية سبب ويف اإللهية للرشيعة الحقيقي امليثاق

ُمعيَّنًا عدًدا البرش يُعطي أن أراد هللا أنَّ ال الصحيح، الدين تُعلِّمنا التوراة أنَّ هو املعنى
وأسفار القديم العهد أسفار إىل الكتاب تقسيم سبب نفهم أن أيًضا ونستطيع الكتب. من
قانون أنه عىل بالدين ون يُبرشِّ كانوا املسيح ظهور قبل األنبياء ألنَّ ذلك الجديد؛ العهد
حني عىل موىس، زمن أُبِرم الذي العهد من قوَّتَهم ويستِمدُّون فحسب، اإلرسائيلية ة األُمَّ
كاثوليكيٍّا، قانونًا بوصفه الناس لجميع نفسه بالدين املسيح ظهور بعد الحواريون برشَّ
العقيدة يف الجديد العهد أسفار اختالف يعني ال وهذا املسيح. آالم من قوَّتَهم واستمدُّوا
وهو الكاثوليكي، الدين أنَّ أو ما، لعهٍد كميثاٍق ُكِتبت أنَّها أو القديم العهد أسفار عن
قبل. من يعرفوه لم الذين الناس إىل بالنسبة إالَّ جديًدا، كان حد،16 أقىص إىل طبيعي ِدين
ولو يعرفه.» لم والعالم … العالم يف «كان :(١٠ :١) اإلنجيل كاتب يوحنا قال هنا ومن
يشءٍ من حرماننا إىل ذلك أدَّى ملا الجديد، او القديم العهد أسفار من أقل عدد لَدينا كان
أن يمكن ال ِمثلما الصحيح)، الدين ُقلنا، كما معناه، يكون أن ينبغي (الذي هللا كالم من
سفر ِمثل فيه يشءٍ أيِّ من حرماننا إىل األهمية غاية يف كثرية أخرى كتُب ضياع يُؤدِّي
الحروب ُكتُب وكذلك للعهد، كميثاق ديني نحٍو عىل املعبد يف محفوًظا كان الذي الرشيعة
كلُّه ذلك ُجِمع ثُم القديم العهد يف َلَدينا التي األسفار منه أخذت آَخر كبري وعدٌد واألخبار

هي: ذلك، تُؤيِّد أُخرى أسباٍب وجود عن فضًال هذا بعد. فيما

يَرسي واحد، عٍرص يف خاص بتفويٍض والجديد والقديم العهَدين أسفار ن تُدوَّ لم (١)
تُالئم بحيث وُدوِّنَت ُمعيَّنون، أناٌس بها وُقصد ُمصادفة، تدوينها جاء بل األزمان، كلِّ عىل
األنبياء رساالت عليه تدل ما وهذا الناس، لهؤالء الشخيص والتكوين العرص ُمقتضيات

الحواريني. رسائل وكذلك عرصهم) ار لكفَّ نذيًرا أرسلوا (الذين
بْرَهنَّا وقد الحقيقة.17 أي هللا ِفكر َفهم عن األنبياء وِفكر الكتاب معرفة تختلف (٢)
وعىل الروايات عىل أيًضا الربهان هذا وينطِبق باألنبياء، الخاص الثاني الفصل يف ذلك عىل

من هنا سبينوزا ويقِرتب املسيح ظهور قبل العالم يف وكان طبيعي دين أيًضا هو الشامل الدين 16
بتعاليم يأِت لم املسيح إن Hobbes هوبز يقول كذلك ،Herbert of Cherbury رشبري أوف هربرت

والحاكم. الطبيعة إيَّاُهم تُعطيها التي القوانني بطاعة البرش نَصَح بل جديدة
جديدة. معاني يُعطيها ولكنه التقليدية، الكلمات هنا سبينوزا يستعمل 17
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عىل التفرقة هذه تنطِبق ال ذلك من العكس وعىل السادس، الفصل يف بَيَّنَّا كما امُلعجزات،
ة. الحقَّ والفضيلة الصحيح الدين عن تتحدَّث التي الفقرات

وأقرَّها جَمَعها ثُمَّ أخرى، كثرية أسفاٍر بني من القديم العهد أسفار اختيار تَمَّ (٣)
بعض بقرار امُلقننة املجموعة ِضمن الجديد العهد أسفار ُقبلت وكذلك الفريسيني، مجلس
ُمنعدمة بوصفها كثرية أخرى أسفاًرا نفسه الوقت يف رفضت التي الكنسية املجامع
الكنسية املجامع هذه أعضاء أنَّ عىل يُقدِّسونها. كانوا الناس من كثريًا أنَّ مع القيمة،
الخربة ذوي من كانوا بل أنبياء، يكونوا لم املسيحيني) مجامع أم الفريسيني مجامع (سواء
وعىل الختيارهم؛ قاعدة هللا كالم أخذوا بأنهم نعِرتف أن يِجب ذلك ومع فحسب. والفقهاء

األسفار. جميع عىل موافقتهم قبل هللا كالم عرفوا أنهم بُدَّ فال ذلك
بوصِفهم بل أنبياء بوصِفهم السابق) الفصل يف ُقلنا (كما الحواريون يكتُب لم (٤)
فإن وبالتايل تكوينهم؛ يَودُّون الذين التالميذ لتعليم الطرق أسهل واختاروا ُفقهاء،
عنها، االستغناء يمكن كثرية أشياء نفسه) الفصل نهاية يف ُقلنا (كما ن تتضمَّ رسائلهم

بالدين. َرضٍر أي ذلك يُلِحَق أن دون
هللا أنَّ يعتقد أن يستطيع ِمنَّا ومن الجديد. العهد يف أناجيل أربعة فهناك وأخريًا، (٥)
إنجيٍل كل يف يُوَجد أنه شكَّ ال مرَّات؟ أربع للبََرش يُبلَِّغه وأن املسيح سريَة يَُقصَّ أن أراد
ينبغي ال ذلك، ومع اآلخر. فهم عىل يُساعد إنجيٍل كلَّ وأنَّ غريها، يف تُوَجد ال ُمعيَّنة أشياء
هللا وأنَّ األربعة، األناجيل ُكتَّاب يرويه ما كلِّ معرفة الرضوري من أنَّ ذلك من نَستنِتج أن
واحٍد كل بَرشَّ فلقد أفضل، نحٍو عىل املسيح سرية الناس يُعرِّف حتى ُكتَّابًا اختارهم قد
سرية يروي لكي إال ليشءٍ ال به، برشَّ ما منهم كلٌّ وكتََب خاص، مكاٍن يف بإنجيله منهم
تؤدي األناجيل ُمقارنة كانت فإذا األخرى. األناجيل يَرشح لكي ال أوضح، بطريقٍة املسيح
إىل وبالنسبة ُمصادفة، يحُدث ذلك فإنَّ وأيرس، أفضل نحٍو عىل لها املرء فهم إىل أحيانًا
أقلَّ لذلك، نتيجة السرية، تُصِبح أن ُدون نتجاهلها أن يُمكننا النصوص، من محدود عدٍد

الرُّوحية. السعادة عىل ُقدرة أقلَّ الناس يُصبح أو وضوًحا،

وحَدها، الدين نظر وجهة من وذلك هللا، كالم حقٍّ عن ي ُسمِّ قد الكتاب أن بَيَّنَّا وهكذا
يكون أن يُمكن ال أنه نُبنيِّ أن إالَّ لنا يبَْق ولم الشامل، اإللهي القانون نظر وجهة من أي
ألفت أن وأودُّ عليه. ُمنطبًقا االسم هذا يكون ما بقْدر منقوًصا، أو ُمحرًَّفا أو ُمختلًفا
التأليف ساء قد يكون عندما ومنقوًصا وُمحرًَّفا ُمختلًفا النص ي أُسمِّ أنِّي إىل هنا النظر
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ًسا ُمقدَّ الكتاب تسمية سبب ويف اإللهية للرشيعة الحقيقي امليثاق

اللغوي االستعمال إىل بالرجوع سواء معناه، عىل التعرُّف معه يمكن ال حدٍّ إىل والكتابة
عىل يحتوي ما بقدر الكتاب، أنَّ بذلك أعني ولسُت وحده. الكتاب من باستخالِصه أو
(وأترك نفسها والكلمات نفسها والحروف نفسه النَّْقط دائًما له كان اإللهية، الرشيعة
فقط أعني بل ذلك)، عىل الربهنة أمر ُخرافية بطريقٍة الحْرف يعبدون ولَِمن للماسوريِّني18
كانت وإن تشويه، دون إلينا وصل إلهيٍّا، النص ى يُسمَّ وحَده أجله من الذي املعنى أنَّ
من ُمطلًقا ينقص ال وهذا كثرية، مراٍت ت تغريَّ قد عنه للتعبري أوًال استُخِدمت التي الكلمات
أن إذن يمكن فال أخرى. وبلغٍة أخرى بكلماٍت مكتوب وهو إلهيٍّا يَظلُّ ألنه الكتاب أُلوهيَّة
بالكتاب نُدرك ألننا تحريف؛ دون إلينا وصلت وقد املعنى، بهذا الرشيعة أن يف أحٌد يَشكَّ
فوق هللا ُحبُّ الوصية: هذه صيف تتلخَّ الرشيعة أن اشتباه، أي أو صعوبة أية ودون نفسه،
يُمكن ال الوصية هذه أنَّ من واِثقون ونحن نفسه. يُِحبُّ كما لجاِرِه املرء وحبُّ يشء، كلِّ
الكتاب كان ولو باألخطاء، ُمتََّهم أو ع، ُمترسِّ قَلم يَكتُبها ولم للتحريف، نتيجًة تكون أن
هذه ألنَّ األخرى؛ املوضوعات جميع يف أيًضا تعاليمه الختلفت ُمختلفة، تعاليم أعطى قد
وبالتايل، الحال، يف كلِّه البناء هْدم إىل يؤدِّي َمحوها إنَّ بحيث كله، الدِّين أساس الوصية
االختالف. كلَّ ُمختلًفا كتابًا يكون بل مقدًسا، كتابًا يُصِبح لن ذلك إىل يدعو ال كتابًا فإنَّ
هذا يف يمكن، ال وأنَُّه دائًما، كذلك كانت الكتاب تعاليم أن من تامٍّ يقنٍي عىل إذن فنحن
ألحٍد يُمكن ال كما فوًرا، اكتُِشف وإالَّ التعاليم هذه معنى يُغريِّ أن عَريض خطأ أليِّ الصدد،
هذا بأن نُسلِّم أن علينا كان ا َلمَّ ولكن للعيان. باديًا إثمه وظهر إالَّ التعاليم هذه تزييف
دون عليه ترتتَّب التي النتائج بجميع أيًضا نعرتف أن فيجب إفساد، دون ظلَّ األساس
شاملة، عنايته وأن موجود، هللا أن وهي نفسه؛ األسايس بالطابع تتَِّسم والتي مناقشة،
وأنَّ شقيٍّا، والعايص سعيًدا التقيُّ يكون بأن يقيض أمره وأن يشء، كل عىل قاِدر وأنه
بُدَّ ال وكان مواضعه، جميع يف بوضوٍح كلَّه ذلك الكتاب ويُعلِّم وحده. بفضله يتمُّ خالَصنا
الُخلقية الحقائق باقي أما له. أساس ال عبثًا فيه آخر يشء كل لكان وإالَّ دائًما، يُعلِّمه أن
ذلك، مثال الشامل. األساس هذا من بوضوح تنتج ألنها فساد، أي من أيًضا خالية فإنها
يَملكه ما إىل التطلُّع وعدم القتل، عن واالمتناع املحتاج، وُمساعدة العدالة، عىل الحرص
يمُح ولم شيئًا، الحقائق هذه من يُزيِّف أن يُمكنه لم الناس َرشَّ إنَّ أقول: إلخ. … الَغري

التاسع. الفصل من ،٥٣ الهامش انظر 18
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كان الشامل أساسها فإن ُجزئي، انهياٍر أي لها حَدث قد كان وإذا منها. قْدٍر أقلَّ الزمان
يف العهدان بها يُويص التي اإلحسان تعاليم وخاصًة الحياة، يف كامًال بنائها بإعادة كفيًال
اإلنسان أن من الرغم عىل أنه ذلك، إىل ولنُِضْف الفضائل. أهم باعتبارها َمواِضعهما كلِّ
كيما — ذلك مع أحد يُحاول فلن ره، تصوُّ يمكن ما كلَّ الشنعاء الجرائم من ارتكب قد
التعاليم إحدى بوصِفها فاسقة قاعدًة يُقدِّم أن أو القوانني، يهِدم أن — لجريمة عذًرا يجد
اقرتف إذا إنه بحيث دائًما تتبدَّى البرشية الطبيعة أن والحقُّ للخالص. الناِفعة األزلية
تجعل كفيلة بظروٍف يُحيطه أن يحاول فإنه الرعية) من أم ملًكا أكان (سواء جرًما أحٌد
أن إذن استطاعتنا ففي الرشف، حقِّ ويف العدالة حقِّ يف ُجرٍم كل من بريئًا يَظنُّونه الناس
دون كامًال إلينا وصل قد الكتاب علََّمه الذي الشامل اإللهي القانون أن حقٍّ عن نَستنِتج
فيها الشكُّ يُمكن ال التي األخرى املوضوعات بعض هناك ذلك، إىل وباإلضافة تحريف. أي
معروفة وقائع تَروي ألنَّها الكتاب، روايات جوهر مثل بالثقة، جديًرا تُراثًا عنها لَدينا ألنَّ
عن الوطني التاريخ وقائع تذكُّر اليهود من العامة اعتاد فقد الجميع. لدى ومشهورة
جوهر الرُّومانية اإلمرباطورية أنحاء ة كافَّ يف الناس عرف وكذلك املزامري، إنشاد طريق
عىل التاريخ هذا جوهر إلينا نقل قد الخَلف أن نظنَّ أن يُمكننا فال وآالمه، املسيح أفعال

البرشي. الجنس من األعظم واد السَّ تواطؤ افرتَْضنا إذا إالَّ اه تلقَّ ما غري
واألخطاء التغيريات تَقَع أن امُلمكن من يكن فلم وإذن التصديق. عن بعيد أمر وهذا
التي النبوَّة أو الرواية ُمالبسات من أخرى أو واحدة يف أعني األمور؛ من بِقَي فيما إال
يف االرتباك لبعث تُقدَّم التي تلك أو امُلعجزة هذه يف أو التقوى، عىل الشعب حثِّ يف تفيد
حتى الدين، يف امُلتناِزعة الِفَرق أدخلتها التي لية التأمُّ املوضوعات يف أو الفالسفة، عقول
للحصول كثريًا يهم ال ولكن لِبَدِعها. اإللهية لطة السُّ من ضماٍن إيجاد فرقة لكل يتسنَّى
التايل، الفصل يف رصاحًة ذلك وسأبنَيِّ ال. أم ُزيَِّفت قد األمور هذه تكون أن الخالص عىل

الثاني. الفصل يف وخاصًة قبل، من عليه الربهان أقمُت قد أنَّني أعتِقد كنُت وإن
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عرش الثالث الفصل

عىل إالَّ حيتوي الكتابال
َيسرية تعاليم

الطاعة، عىل إالَّ يَحثُّ وال للغاية يَسرية تعاليم عىل إالَّ يحتوي ال الكتاب أنَّ نُبنيِّ وفيه
الناس حياة يف عملية قاعدة اتِّخاذه يُمكن ما عىل اإللهية الطبيعة يف عقيدتُه وتقتِرص

اليومية.

∗∗∗

الخيال عىل فريدة مقدرة لهم كانت األنبياء أنَّ الرسالة هذه من الثاني الفصل يف بيَّنَّا
للغاية،1 يسرية بأفكاٍر بل عميقة، فلسفية بأموٍر لهم يُوِح لم هللا وأنَّ املعرفة، عىل ال وحده،

التالية الثالثة والفصول للكتاب والخارجي الداخيل للنقد األوىل عرش االثني الفصول سبينوزا ص خصَّ 1

كيف سبينوزا: فيها ويتساءل الرسالة. من السيايس الجزء إىل انتقالية كفصوٍل عرش الخامس حتى
حيث من بل ذاتي)، (طريق فقط إيمانه ِصدق حيث من ال بواجباته يقوم أن التَِّقيُّ املؤمن يستطيع
مًعا يضمُّ الذي الشامل اإليمان طريق عن ذلك الفيلسوف يستطيع موضوعي)! (طريق للدين نفِعِه

والجديد. القديم العهد مبادئ
كما إيمانه عىل أو امُلتعصبون املسيحيون يظنُّ كما تَذبذُِبِه عىل الكتاب يُرس يف سبينوزا نظرية تدل ال
الحكيم، طريق وهو بالعقل بطريقني: الرُّوحي الخالص عىل الحصول اإلنسان يستطيع إذ اليهود؛ يظنُّ
يف السلوك يستطيع وال يَسلُكه ِلَمن الثاني الطريق هذا الحكيم ويقدر األنانية. عن والتخيلِّ الذات وبإنكار
سبينوزا ويخاطب الصحيحة. املعرفة عىل للحصول الوسيلة هو األول الطريق يَظلُّ ولكن األول، الطريق



والسياسة الالهوت يف رسالة

الكتاب أنَّ الخامس الفصل يف بَيَّنَّا كما نبي،2 لكي امُلسبقة األحكام تُالئم بحيث ُوضعت
الذي االستنباطي املنهج يَستعمل لم لذلك فرد؛ ألي إدراُكها يسهل تعاليم إالَّ يُقدِّم لم
حقائق إعطاء عىل اقترص ولكنه القضايا، منها تتسلَسل وتعريفات بديهيات من يبدأ
وبالروايات بامُلعِجزات3 أي وحدها، بالتجربة أيََّدها ثُمَّ الناس، بها يؤمن أن منها يقصد
ة. العامَّ يف التأثري عىل قدرة والتعبريات األساليب أكثر الروايات هذه يف واستعمل التاريخية،
الفصل من الثالثة النقطة يف قبُل من عليه بْرَهنَّا ما إىل الصدد هذا يف الرجوع ويمكن
ترِجع الكتاب دروس َفهم يف كلها الصعوبة أنَّ السابع الفصل يف بَيَّنَّا وأخريًا، السادس.4
قني، ُمتعمِّ الهوتِيِّني وا يُبرشِّ لم األنبياء أنَّ سيما ال املوضوع، ُعمق إىل ال وحَدها، اللغة إىل
الكنائس، يف اإلنجيل عقيدة عرض الحواريون اعتاد كما اإلطالق، عىل اليهود كل وا برشَّ بل
من مجموعًة الكتاب جعل يف أسَهَمْت امُلختلفة الظروف هذه املؤمنني. ة عامَّ يجتِمع حيث
الخاِلصة الت التأمُّ من مجموعة ال خموًال، األذهان أكثر تُدِركها للغاية اليسرية الحقائق
الذِّهني التكوين من َدْهشتي عن التعبري عن عاجًزا نفيس أجد لذلك الفلسفية؛ والنظريات
الُعمق من بلغت أرساًرا الكتاب يف يَرون والذين قبل، من عنهم ثُْت تحدَّ الذين ألولئك
جعل ما الفلسفية الت التَّأمُّ من الدين يف أقحموا والذين لُغة، بأيَِّة رشحها يمكن ال ا حدٍّ
أناٌس يعِرتف أالَّ إذن عَجب ال جدًال. بل علًما، يُصِبح والدين أكاديمية، إىل ل تتحوَّ الكنيسة
لم الذين الفالسفة من علًما أقلُّ بأنهم الفطري، النور من أعىل نوًرا لَديهم بأنَّ يتفاخرون
الناس هؤالء لدى وجدُت لو كثريًا ب سأتعجَّ أنَّني املؤكد ومن الفطري. النور حدود يتعدَّوا
إىل بالنسبة تافًها بل مألوًفا، يكون ال شيئًا أعني الخالص، ل التأمُّ ميدان يف جديًدا شيئًا
نظْرنا فإذا عمياء!) كانت بَصريتَهم بأن ذلك، مع هؤالء يتَِّهمهم (الذين اليهود غري فلسفة
الكشف عىل القادرون وحَدهم أنهم يدَّعون والتي الكتاب، يُخبِّئها التي األرسار هذه إىل

بهذا الرُّوحي النعيم عىل ويحصلون يُرس يف يُؤمنون الذين الهولنديِّني امُلتحرِّرين املسيحيني الفكرة بهذه
البسيط. اإليمان

هي ميتافيزيقاه وأن القلب سالمة هو الشامل الدين وأن اإليمان محكُّ هو العمل أنَّ هنا سبينوزا يرى 2
األخالق.

بها. يؤمن ال أنه مع يرُفضها ال بأنه تُوحي بطريقٍة امُلعجزات عن حديثه يف هنا سبينوزا ذكاء يبدو 3

خارجي ٍل تدخُّ إىل األنبياء يعزوها طبيعية أشياء الحقيقة يف هي ُمعجزاٍت الناس يَظنُّها التي األشياء 4
النفوس. وتحريك الخيال إلثارة الطبيعة يف هللا من
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يستطيع يُشاِبههما، من أو وأفالطون أرسطو ابتَدَعه ا ِممَّ بعًضا إالَّ فيها نِجد فلن عنها،
عندما العلماء أعظم يبذُله ا ممَّ أقلَّ بعناءٍ حلِمِه يف يؤلِّفها أن العقول ُسذَِّج من شخٍص أي
بعض بوجود التسليم اإلطالق عىل نرُفض أنَّنا هذا معنى وليس الكتاب. من يستخِلُصها
السابق، الفصل يف الحقائق هذه بعض ذَكْرنا ألنَّنا الكتاب، يف الخالصة النظرية الحقائق
هذا وإنَّ النوع، هذا من ضئيًال قدًرا هناك إنَّ أقول: ولكن الكتاب يف أساسية أنها وأعَلنَّا
الذي واملنهج الحقائق، هذه هي ما أُبنيِّ أن اآلن وسأحاول للغاية. يسري الضئيل القْدر
تلقيننا يكن لم الكتاب هدَف أنَّ عرفنا لو ذلك علينا يسهل وسوف تحديدها، به يمكن
وحَدها، الطاعة الناس من يطلُب أنه هذا من نستنتج أن نستطيع حينئٍذ إننا إذ العلوم؛
يؤكد (إذ الجار ُحبِّ يف كلها تنحرص هللا طاعة أنَّ نعلم ولكنَّنا الجهل، ال العصيان ويدين
هلل، طاعة يُحبُّه من أعني جاره، يُحبُّ من أن 5(٨ :١٣) رومية أهل إىل الرسالة يف بولس
لجميع الالزمة املعرفة إالَّ معرفة بأية الكتاب يُويص ال وبالتايل الرشيعة)، لديه ق تتحقَّ
أو عاصني بدونِها يُصبحون التي املعرفة وهي لوِصيَّته، وفًقا هللا يُطيعوا حتى الناس
إىل ُمبارشًة تَرمي ال التي النظرية الت التأمُّ أما للطاعة. قاعدة كلِّ إىل يفتقرون األقل عىل
— الطبيعية األشياء بمعرفة أم هللا بمعرفة ُمتعلقة أكانت سواء — الغرض هذا تحقيق

به. امُلوحى الدين عن فصلُها ويَِجب الكتاب، صميم إىل تنتمي ال فإنَّها
كان ا َلمَّ فإنه قلته، ما بسهولة يُدرك أن قبُل من ُقلنا كما فرٍد كلِّ باستطاعة أنَّ ومع
أوَضَح ورشًحا أدقَّ برهانًا سأَقدِّم فإني ه، بأِرسِ الدين إىل نظرتنا مصري يُقرِّر األمر هذا
الصحيحة املعرفة أي العقلية، املعرفة أنَّ أوًال : نُبنيِّ أن يِجب الغرض ولهذا أقول؛ ِلما
جميع من هللا طَلبَها التي الوحيدة املعرفة أن ثانيًا املؤمنني. لكل ِهبَة كالطاعة ليست هلل،6
العدالة معرفة هي منها، أحٍد إعفاء يُمكن ال والتي األنبياء، ِلسان عىل استثناء، بال الناس

ذاته: الكتاب من الحقيقتنَي هاتنَي استخالص السهل ومن اإللهي. واإلحسان اإللهية

كي مُلوىس فيه هللا يقول (٣ :١) الخروج ِسفر يف الوضوح كل واِضح نصُّ هناك (١)
إلًها ويعقوب وإسحاق إلبراهيم تجلَّيُت الذي «أنا به: أكَرَمه الذي الفضل عظمَة له يُربز

أتَمَّ فقد القريب أَحبَّ َمن فإنه لبعٍض بعضكم ُحبَّ خال ما َحقٌّ ألحٍد عليكم يكن «ال :(٨ :١٣ (رومية، 5

الناموس.»
.adéquate امُلتَِّسقة املعرفة هي الصحيحة العقلية املعرفة هذه 6
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أن يِجب النصَّ هذا نرشح ولكي لهم.» أُعِلنه فلم يَهوه اسمي ا وأمَّ يشء، كلِّ عىل قادًرا
أن ومع يكفيه، ما فرٍد كلَّ يُعطي ألنه الكايف»7 «هللا بالعربية تعني «الشداي» أن نلحظ
شكَّ وال يجب فإنه هللا، عىل للداللة بُمفرِده األحيان من كثرٍي يف يُستعَمل «سداي» لفظ
ُمطلًقا نجد ال أنَّنا نلحظ أن يجب كذلك الدوام، عىل هللا، أي «ال» كلمة ضمنًا نفهم أن
ِصلة تربطها ال التي امُلطلقة، هللا ماهية عن للتعبري «يهوه» غري آخر اسًما الكتاب يف
باملعنى هللا إىل ينتمي الذي هو وحَده االسم، هذا إنَّ العربانيون: يقول ولذلك باملخلوقات؛
هلل، األخرى التَّسِميات أن والواِقع صفاته. إىل إالَّ تُشري فال األخرى األسماء ا أمَّ الصحيح،
باملخلوقات، عالقته يف له ُمالئمة صفاٍت عن إما تُعربِّ الصفة، أو االسم فيها يُستخَدم التي
قادر فقط تعني «ألوه»، «ه» الزائد الحرف مع و» – «ال فمثًال خاللها؛ من تجلِّيه عن أو
«القادر» هو وحده أنه بمعنى هلل، يُالئم ال االسم فهذا ذلك وعىل معروف. هو كما —
هذه إىل صفات تُضاف الحالة، هذه وباستثناء الحواري. هو وحده بولس إنَّ نقول كما
إلخ. … الرحيم العادل، الجبار، العظيم، مثل: القدرة هذه صفات عن للتعبري «ال» الكلمة
الجمع صيغة يف الكلمة استعَمْلنا واحدة مرة املختلفة الصفات هذه فهم أرْدنا إذا أو
هللا يقول فعندما ثَمَّ ومن الكتاب، يف دائًما الطريقة هذه استعمال ويكثر املفرد، لتفيد
أنَّ يعني يهوه، باسم آلبائه ذلك قبل نفسه عن يكشف لم إنه املذكورة: الفقرة يف ملوىس
آثاَره إالَّ يعرفوا ولم امُلطلقة، ماهيَّتِِه عىل تدلُّ هلل صفٍة أيَة يَعرفوا لم القدماء العربانيني
أنَّ ولنلَحظ ية. الِحسِّ األشياء خالل من اإللهية القدرة مظاهر عرفوا إنهم أي ووعوده،
عىل ليُثني العكس عىل بل بالُكفر، العربانيني قدماء ِليَتَِّهم ال هكذا، موىس إىل يتحدَّث هللا
فإنهم له، موىس معرفة ِمثل ًة حقَّ معرفة هللا يعرفوا لم أنهم فمع وإيمانهم، تصديقهم
من بالرغم الوعود يف شكَّ موىس أنَّ حني عىل تُخَلف، ال التي القاطعة هللا وعود صدَّقوا
أسوأ يف اليهود وَضَع بأنه هللا عىل واعرتََض هللا، عن كوَّنها التي عمًقا، األكثر أفكاره
اسم جهلوا قد األجداد كان ا فَلمَّ وإذن املوعود. الخالص يَمنَحهم أن من بدًال املواِقف
إيمانهم، وِصدق نفوسهم سماحة عىل ليُثني الجهل بهذا موىس هللا وأخرب الحقيقي هللا

الذي املعنى عىل تدلُّ ال Shaddai شداي أو Sadai سداي كلمة أنَّ العربية اللغة ُفقهاء بعض يلحظ 7

اللغة ِفقه ليس سبينوزا يعني الذي ولكن Elohim وألوهيم El ال عن يقوله ما وكذلك سبينوزا يقِرتُحه
األصوليني وعند واملفرسين الفالسفة من امُلحدثني عند التفسري يف معروف منهج وهو األلفاظ داللة بقْدر

السواء. عىل امُلسلمني
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نتيجٍة إىل هذا من نَِصل أن نستطيع فإنَّنا إياه، وهبَُه الذي الفريد بالفضل موىس ولِيُذكِّر
صفات معرفة عىل الناس يُجرب أن أمٍر ألي يمكن ال أنه وهي الوضوح، كلَّ واضحة أوىل
الربهنة أجل من بنا حاجة وال املؤمنني، من قليل لعدٍد ة خاصَّ ِهبٌة املعرفة هذه وأنَّ هللا،8
جميع معرفة أنَّ حقيقًة واضًحا يبدو أال الكتاب، من بنصوٍص االستشهاد إىل ذلك عىل
يكفي ال أمٍر عىل الحصول ُمجرَّد أن واضًحا يبدو أال ُمتساوية؟ تكن لم باهلل املؤمنني
القدرة لديهم واألطفال9 والنساء الرجال إنَّ الوجود)؟ أو الحياة (أو الِحكمة الكِتساب
ال بأنَّنا قائًال أحد اعرتض وإذا الحكمة. ُممارسة عىل ليس ولكن األمر، إطاعة عىل نفسها
هو ردِّي كان بُرهان، ودون يٍُرس يف به اإليمان إىل نحتاج بل هللا صفات معرفة إىل نحتاج
للفكر موضوعات هي التي املنظورة غري األشياء ألن ُمغالطة10 عىل ينطوي االعرتاض أن
يُدركها أن يستطيع ال لديه، برهان بال فَمن وإذن بالربهان. إالَّ إدراكها يُمكن ال وحده،
ُمرتبط غري األشياء، هذه مثل عن سماًعا عرفه مما يقوله ما كل ويُصبح اإلطالق، عىل
معنى أي عىل يدلُّ ال آيل جهاٍز أو بَبْغاء أصوات شأن ذلك يف شأنه عنه، ًا ُمعربِّ أو بِفكره
الذي السبب أُبنيِّ أن مالحظاتي، يف أستمرَّ أن قبل واجبي، من أرى أنَّني عىل فكر. أي أو
وهو يهوه، باسم وا برشَّ البطارقة بأن األحيان من كثرٍي يف التكوين سفر ح يُرصِّ أجله من
التي النتائج إىل بأذهاننا ُعدنا لو أننا عىل قبل، من ذكرناه ِلما تماًما ُمناقًضا يبدو ما
فقد َمْحض، ظاهري التناُقض هذا أنَّ بسهولٍة لنا التََّضح الثامن، الفصل يف إليها لنا توصَّ

تأتي ال هلل الحقيقية الطبيعة معرفة أنَّ ببيان يهتمُّ فإنه والالهوت الفلسفة بني سبينوزا لتمييز نظًرا 8

للدِّين. رضورية ليست نفسه الوقت ويف الكتاب يف هللا تَصوُّر من
طبًقا املفروض الخارجي السلوك من أفضل الداخيل االقتناع من النابع الَخفيَّ السلوك أن سبينوزا يرى 9
عىل اليَقدرون (الذين والرجال والنساء األطفال إيمان تربير يُحاول هنا سبينوزا ولكن اإليمان. ألحكام
املسيحيون اه سمَّ ما أو العوام إيمان املسلمون اه سمَّ ما وهو الدينية حِميَّتِهم ِبِصدق وذلك التفلُسف)
وبالتايل عقلية، معرفٍة دون بالغريزة مؤمنون فهؤالء العجائز، إيمان البعض يه يُسمِّ ما أو ذَّج السُّ إيمان
والدراية، املعرفة تقتيض التي الكهنوتية أو السياسية أو االجتماعية الحياة يف املشاركة يف الحقُّ لهم ليس

عمياء. طاعة ُمجرَّد هو لَديهم والدين
الذين هؤالء بل مثًال كاألنبياء ويتخيَّلونه هللا يتصوَّرون الذين هؤالء بالتفاهة سبينوزا يقصد ال 10

ومتميزة واضحة فكرة لديهم تكون أن دون الذهن، ره يتصوَّ كما الحق هللا يف االعتقاد يمكن أنه يظنُّون
عنه.
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العرص يف امُلتداولة باألسماء واألماكن الحوادث إىل يُشري ال الخمسة األسفار مؤلف أن رأيْنا
نفسه هو عاش الذي العرص يف شائعة كانت التي باألسماء بل القصة، فيه حدثت الذي
عليه أطَلقوا األجداد ألنَّ ال يهوه، باسم التكوين سفر يف ي ُسمِّ قد البطارقة فإَلُه وإذن فيه.
وهذا اليهود، عند الشديد االحرتام عىل يبَعُث بعُد فيما أصبح االسم هذا ألنَّ بل االسم، هذا
البطارقة بأن ح يُرصِّ «الخروج» نص ألنَّ املقبول الوحيد التفسري هو أُقدِّمه الذي التفسري
يعرف أن أراد موىس أنَّ 11(١٣ :٣) الخروج يف نِجد وكذلك يهوه، باسم هللا يَعرفوا لم
فيجب وإذن األقل، عىل موىس جِهله َلما قبل من معروًفا يهوه اسم كان فلو هللا، اسم
هللا معرفة وأن هذا، هللا اسم يعرفوا لم املؤمنني البطارقة أن من إثباته أرْدنا بما التسليم

منه. أمر ال هللا، من ِهبة
األنبياء لسان عىل يطلُب لم هللا أنَّ وهي الثانية، النقطة عىل الربهنة اآلن وسنُحاول
عملية قاعدًة الناس تُعطي التي الصفات أي وإحسانه، عدله إالَّ عنه الناس يعِرف أن
امللك عن يقوله ما إىل مثًال فلنَنُظر العبارات. بأَرصح إرميا إليه يدعو ما فهذا للحياة؛
خري. له كان وحينئٍذ والعدل، الحق وأجرى وِرشب أبوك أكل «أما :(١٥-١٦ :٢٢) يوشيا
(الحظ معرفته هي هذه أليست خريًا. كان وحينئٍذ وامِلسكني للبائس الحكم أجرى لقد
«فليفتِخر :(٢٤ :٩) وضوًحا ذلك عن يقلُّ ال آخر نصُّ وهناك الرب.» يقول جيًدا) ذلك
ألني األرض يف والعدل والحكمة الرحمة امُلجري الربُّ أنا ويعرفني يفهم بأنه امُلفتِخر
12،(٧ ،٦ (اآليات الخروج من ٣٤ اإلصحاح يف نفسها الدعوة ونجد ارتََضيت.» بهذه
عدله فيها يظهر ما إالَّ ورؤيته، معرفته يودُّ الذي ملوىس، صفاته عن هللا يكشف ال حيث
عنه الحديث إىل سنعود ليوحنا ا نصٍّ آخر، نصٍّ أي قبل نذُكر، أن يجب وكذلك وإحسانه.
جميًعا. الخلق أبصار تُدركه ال هللا ألن إحسانه إال هللا عن يوحنا يذكر ال إذ قليل؛ بعد
وهو حقيقة، هللا يُدرك الذي وحده هو اإلحسان يعمل من أن إىل ذلك من يوحنَّا وينتهي
فرد كلُّ بها يلتزم التي هللا معرفة أن ويوحنَّا وموىس إرميا يرى وهكذا يعرفه. الذي

إليكم بَعثَني آبائكم إله لهم فأقول إرسائيل بني إىل سائر أنا ها هلل موىس «فقال :(١٣ :٣ (الخروج، 11

لهم.» أقول فماذا اسمه ما يل قالوا فإن
كثري األناة طويل ورءوف رحيم إليه الربُّ الرب، ونادى امه قدَّ الربُّ «ومرَّ :٦ :(٦-٧ :٣٤ (الخروج، 12

الخاطئ. أمامه يتزكى وال والخطيئة واملعصية الذنب ويغفر أللوف الرحمة «يحفظ :٧ والوفاء.» املراحم
والرابع.» الثالث الجيل إىل البنني بني ويف البنني يف اآلباء ذنوب د يتفقَّ
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ُمطلًقا عدًال عادل هللا أن عرضنا، كما هي، الصفات،13 من ا جدٍّ قليل عدد يف تنحرص
ال الكتاب أنَّ عن فضًال هذا ة. الحقَّ للحياة الفريد النموذج أنه أي ُمطلقة، رحمة ورحيم
ما إالَّ هللا صفات من يُدركوا أن املؤمنني من يطلُب وال هلل، صحيح تعريف أي يُعطي
املعرفة أن إىل كله ذلك من وننتهي أخرى. صفاٍت بأيِة رصاحة يُوحي وال اآلن، ذكرناه
الناس يعرف ال التي الطبيعة وهي ذاتها، يف اإللهية الطبيعة إىل تِصل التي هلل، العقلية
قاعدة منه تُستَمدُّ أنموذًجا يجعلونها أو اليومية، الحياة يف عملية قاعدة يَتَِّخذونها كيف
الدين وإىل اإليمان إىل يشء يف تنتمي ال العقلية املعرفة هذه إن أقول: للحياة؛ صحيحة
ُجرًما. يرتكبوا أن دون يشاءون كما فيها يُخطئوا أن الناس يستطيع وبالتايل به، امُلوحى
راتهم وتصوُّ األنبياء خيال مع تالءم قد هللا كان إذا للدهشة يدعو ما هناك فليس وإذن
كثرية بأمثلٍة بيَّنَّا كما االختالف، كلَّ ُمختلفة رات تصوُّ هللا املؤمنون ر تصوَّ إذا أو امُلسبَقة
تتحدَّث امُلقدسة الكتب وجدنا إذا للدهشة يدعو ما أيًضا هناك وليس الثاني، الفصل يف
إليه تنسب كما وأُذُننَي، وعيننَي وقَدَمني يَدين إليه فتنِسب به، تليق ال بألفاٍظ هللا عن
كقاٍض تصفه وكذلك إلخ. … والرحمة كالغرية للنفس وانفعاالت املكان14 يف حركات
عىل يتحدَّث الكتاب أنَّ والواقع يمينه. عىل واملسيح ملكي عرش عىل السموات يف يستوي
أنَّ عىل هني، ُمتفقِّ ال ُمطيعني، يجعلهم أن إىل الكتاب يهدف الذين ة العامَّ َفهم مستوى
التي الصفات هذه من ُمعينة ِصفًة أن الطبيعي بالنور أدركوا عندما الالهوتيني ة عامَّ
من وبأنَّ املجازي، التفسري إىل بااللتجاء طالبوا اإللهية الطبيعة مع تتَِّفق ال هلل تُعَطى
كان لو ولكن فهمهم. حدود يتجاوز ما كلُّ حرفيٍّا يُقبَل أن ذلك، من العكس عىل الواجب،
نُسلم أن لوجب مجازيٍّا، تفسريًا النوع هذا من الكتاب نصوص جميع تفسري الواجب من
وإىل ومعرفة، خربًة الناس أكثر إىل ًها ُموجَّ كان بل والجهلة، ة للعامَّ يُكتب لم النصَّ بأن
التي بامُلعتقدات صافية تقيَّة بروح التسليم كان لو أنه والواقع خاص. بوجٍه الفالسفة
تجنُّب عىل الحرص أشدَّ األنبياء لحَرص كفًرا، النفس، وصفاء التقوى من بدافٍع ذكرناها،
اإللهية، الصفات عن وا وليُعربِّ ة، العامَّ ذهن لضعف األقل عىل وذلك العبارات، هذه مثل

عرش. الرابع الفصل يف Credo لإليمان مبادئ صيغة يف الصفات هذه سبينوزا جمع 13

عقائد عىل غالبًا تقوم القوية االعتقادات إنَّ عرش الرابع الفصل يف رصاحًة أكثَر بألفاظ سبينوزا يقول 14
كاذبة.
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لم األنبياء ولكن ورصاحة، بوضوٍح عليه إدراكها فرد كلِّ عىل ينبغي الذي النحو عىل
— األعمال عن النظر بغضِّ — ذاتها يف اآلراء بأنَّ االعتقاد ينبغي فال وإذن ذلك. يفعلوا
ينطوي أنه اإلنساني االعتقاد عن نقول فنحن الكفر، أو اإليمان من قدٍر أي عىل تنطوي
والعصيان؛ الخطيئة لهم يُبيح أو الطاعة، عىل به املؤمنني يحثُّ ما بقْدِر كفر أو إيمان عىل
يف يُخطئ من فإنَّ العكس وعىل إيمانه، يكذب ويعيص، اعتقاده يَصحُّ من فإنَّ ذلك وعىل
هبًة بل أمًرا ليست بينَّا، كما الحقيقية، هللا معرفة ألنَّ ذلك إيمانه؛ يصُدق ويطيع، اعتقاده
أجل من تُطَلب ال معرفة وهي وإحسانه، عدله معرفة إال الناس من يطلُب لم وهللا إلهية،

وحَدها. الطاعة أجل من بل العلم،
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عرش الرابع الفصل

الناس وأي اإليامن؟ هو ما
املؤمنون؟ هم

بني الفصل وأخريًا اإليمان، أركان تحديد املؤمنون؟ هم الناس وأي اإليمان؟ هو ما
والفلسفة.1 اإليمان

∗∗∗

ُمهيَّأ الكتاب بأن علٍم عىل نكون أن من باإليمان، حقيقية معرفًة نكتِسب لكي لنا، بدَّ ال
حقيقة وتلك وتقلُّبهم، تبايُنِهم يف اليهود ة عامَّ فهم ومع بل األنبياء، فهم مع يتالءم بحيث
مضمون َقِبلنا ألنَّنا ذلك للموضوع؛ رسيع فحٍص بعد حتى أحٌد يجهلها أن يُمكن ال
نُميِّز أن عىل نحِرص لم ولو هللا، عن ُمطلقة شاملة عقيدة أنه عىل تمييز بال كله الكتاب
والعقيدة العامة أفكار بني للخْلط محالة ال لتعرَّضنا العامة، أفهام قْدِر عىل وضع ما فيه
إلهية، تعاليم أنها عىل أحكام، من هواه له يَُزيِّنه وما اإلنسان ِبدَع إىل والنظر اإللهية،
املسئول هو الخلط هذا أن نُدِرك أن علينا يصُعب فهل الكتاب، سلطة استعمال وألَسأْنا

من تُعيل فإنها اإلرشاقية الفرق ا أمَّ والفلسفة، الالهوت بني أيًضا يُفرِّقون امُلستنريون هولندا حكَّام كان 1

والفلسفة الالهوت بني سبينوزا تفرقة ولكن والعلم، التصوُّف بني أيًضا وتُفرِّق وخياالتهم األنبياء ِقيمة
ُكليٍّا اعتماًدا الفلسفة عىل واالعتماد الالهوت عىل للقضاء كخطوٍة باليقني الظنِّ خْلط عَدم إىل ترمي
بني د يُوحِّ رشد ابن كان وإذا الالهوت. يجهلها والتي الفلسفة تعلمها التي الفكر حرية إلثبات وكوسيلٍة
الحرية ضمان وهي واحدة الغاية فإن والالهوت الفلسفة بني يُفرِّق سبينوزا أن حني يف والدِّين الفلسفة

الدينية. السلطات من ل تدخُّ دون للُمفكِّرين العقلية



والسياسة الالهوت يف رسالة

يتَِّخذونها االختالف، كلَّ بينها فيما مختلفة عديدة، آراءٍ من الِفَرق سو ُمؤسِّ إليه يدعو عما
منذ الهولنديني بني شاع حتى الكتاب، من كثرية بنصوٍص ويؤيِّدونها لإليمان، أركانًا
ليس امُلقدَّسة الُكتب أنَّ والواقع نص.»2 إىل ويَستِند إالَّ ُمجدِّف من «ما يقول: َمثٌَل الِقَدم
كبري عدٍد عمل من هي بل بعيْنِه، عٍرص يف عاشوا الذين ة للعامَّ تُكتَب ولم واحد، ُمؤلِّف لها
العصور نُحيص أن أردنا وإذا مختلفة. عصور يف عاشوا مختلفة أمِزجٍة ذوي الناس من
نُريد فال هؤالء الِفَرق سو ُمؤسِّ ا أمَّ أكثر، وربما عام ألفي وجدناها بينها تفِصل التي
أن ِمثلما ألنه، ذلك ُمعتقداتهم؛ حْسب الكتاب كالم أوَّلُوا قد كونهم ملجرَّد بالُكفر اتِّهامهم
يُكيِّفه أن يف الحق اآلن شخٍص لكلِّ فإنَّ ة، العامَّ أفهام قْدر عىل قبل من ُوِضع قد الكتاب
بالعدل امُلتعلِّقة األمور يف هللا، لطاعة وسيلة ذلك يف يرى كان إذا الخاصة، معتقداته حسب
لآلخرين يعرتفون ال ألنهم بذلك نتَِّهُمهم ولِكنَّنا الرضا، تمام راضيٍة بنفٍس واإلحسان،
كانوا لو حتى هللا، أعداء فيَُعدُّونهم الرأي، يف يُخالفونهم من ويحتِقرون نفسها، بالحرية
العكس عىل أنهم كما ة، الحقَّ الفضيلة ويُمارسون ره، تصوُّ يُمكن نحٍو أرشف عىل يعيشون
بعيدين كانوا ولو حتى هللا، أصفياء وكأنَّهم كاألنعام، لهم يَنقادون َمن يُحبُّون ذلك، من
وإذن، الدولة. عىل رضًرا وأكثرها ُجرًما املواقف أشدُّ هو وهذا القويم، الُخلُق عن البُعد كلَّ
هم من ونحدِّد اإليمان، أمور يف يشاء كما يفكر أن يف فرد كل حرية حدود نُبنيِّ فلكي
أن علينا نظرهم، وجهات اختالف من بالرغم مؤمنني نَُعدَّهم أن علينا يتعنيَّ الذين الناس
البحث إىل باإلضافة الفصل، هذا موضوع هو وهذا لإليمان. األساسية الخصائص نُحدِّد
للرتتيب واتِّباًعا كله. الكتاب من الرئيس الغرض وهو والفلسفة اإليمان بني التمييز يف
املقدس، الكتاب إليها يَرمي التي الرئيسة الغاية إىل بأذهاننا نعود البحث، يف السليم
غرض إنَّ السابق: الفصل يف ُقلنا لقد اإليمان. لتعريف صحيحة قاعدة عىل نحصل وبذلك
الذي ذا فمن أحد، فيه يُعارضني أن يُمكن ال أمر وهو الطاعة، تعليم هو الوحيد الكتاب
الغاية وأنَّ الطاعة، يف درًسا إالَّ يُعطيان ال والجديد، القديم العهدين، أنَّ حقيقة يرى ال
الفصل حَجَج أُكرِّر ال ولكي رًىض؟ عن يُطيعون الناس جعل هي إليها يَرميان التي
بعهٍد بينهم جمع بل بالفعل، اإلرسائيليني إقناع حقيقة يُحاول لم موىس إنَّ أقول: السابق

العقائد من اإلمكان بقْدر التقليل إىل ِذكره من سبينوزا ويرمي بالهولندية امَلثَل هذا سبينوزا يذُكر 2

ظنِّيَّة. كلها ألنها

364



املؤمنون؟ هم الناس وأي اإليمان؟ هو ما

العاصني ُمنذًرا القوانني، طاعة عىل الشعب حثَّ ثم إليهم، قدَّمها طيبة وبأعماٍل وبحلٍف
األمر يكون حني منها جدوى ال وسائل وكلها الثواب، بُحسن امُلطيعني وُمبًرشا بالعقاب،
إالَّ اإلنجيل يدعو وال وحَدها. الطاعة تحقيق يف الة فعَّ ولكنها املعارف، بتحصيل ُمتعلًقا
توضيح أجل من بنا، حاجة وال طاعته. أي وبتبجيله باهلل اإليمان وهو اليسري: اإليمان إىل
تُوَجد والتي الطاعة عىل تحثُّ التي الكتاب نصوص تجميع إىل ا، تامٍّ توضيًحا النقطة هذه
يِجب بما تامٍّ بوضوٍح أيًضا الكتاب يُخربنا أخرى، ناحية ومن العهَدين. يف ضخمة بأعداد
الوصية هذه يف ص تتلخَّ كلها الرشيعة أن يُعلمنا فهو هللا. لطاعة به القيام اإلنسان عىل
هللا ألنَّ لنفسه كُحبِّه جاره يُحبُّ من أنَّ إنكار أحٌد يستطيع فال إذن جارك.3 أحب وحدها:
أو جاره يكَره من أنَّ حني عىل الرشيعة، حسب وسعيًدا4 ُمطيًعا بحقٍّ يكون بذلك، أوىص
ج يُروَّ ولم يُدَّون لم الكتاب بأنَّ الناس جميع يُسلِّم وأخريًا مارًقا. عاصيًا يكون عنه يتخىلَّ
يف أو السنِّ يف بينهم تمييز دون جميًعا البرش أجل من بل وحدهم، العلماء أجل من له
رضوري هو بما إالَّ باالعتقاد يُلِزمنا ال الكتاب أن تامٍّ بوضوٍح ذلك عىل ويرتتَّب الجنس.
وعن كله، الكاثوليكي لإليمان الوحيدة القاعدة هي إذن الوصية فهذه الوصية، هذه لتنفيذ
كل عىل يِجب التي القواعد أعني اإليمان.5 عقائد جميع تُحدَّد أن ينبغي وحدها طريقها

بها. االلتزام فرد
يتعلق ما كل استنباط يمكن وكان تماًما، واضًحا األمر هذا كان ملَّا اآلن: فلنتساءل
الخالفات هذه وقَعْت فكيف وحده، العقل عىل ُمعتمدين وحده، املبدأ هذا من باإليمان
إنَّ السابع؟ الفصل يف ذكرناها التي غري أخرى أسباب هناك هل الكنيسة؟ داخل العديدة
عقائد لتحديد اتباعهما ينبغي اللَّذَين واملنهج الطريقة أُبنيِّ أن إىل تدفعني الخالفات هذه
عن وتخلَّيُت البيان، بهذا أُقم لم لو ألنَّني ذلك وجدناه؛ الذي املبدأ هذا من ابتداءً اإليمان
حتى أُنجز لم أنِّي حقٍّ عن الجميع لظنَّ املوضوع، هذا يف املحكمة الوقائع بعض وضع
أنَّ ِة بحجَّ يشاء ما اإليمان عىل يُقِحم أن يف حرٍّا فرد كل يظلُّ إذ القليل؛ اليشء إالَّ اآلن

الوصية. هذه عىل أساًسا تقوم الجبل» عىل الوصايا «َمسيحيِّي نفسها ت سمَّ املسيحية يف فرقة نشأت 3

.Ethique, V, prop. 36, school 4
عن تُغني ال التي الدين مصادر وهي امُلطيعة النفس يف املوجودة العقائد تلك هي اإليمان عقائد 5

امليتافيزيقا.
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يف البحث عند خاص بوجٍه خطورته تظهر أمر وهو للطاعة، رضورية وسيلة يُقِحمه ما
هللا. صفات مسألة

من ابتداءً اإليمان بتعريف سأبدأ سليم، برتتيب املوضوع هذا يف أسري فلكي وإذن
يؤدي خصائص بالفكر هللا إىل ننسب أن هو اإليمان إن فأقول: به، سلَّمنا الذي املبدأ
الخصائص هذه وجود يستتبع الطاعة وجود أنَّ حني عىل الطاعة، ضياع إىل بها الجهل
من بقْدٍر السابقة الرباهني عىل يرتتَّب وهو للغاية، واضح تعريف وهذا بالرضورة.

نتائجه: أُحيص أن باختصاٍر اآلن وسأحاول رشح. أيِّ إىل معه يُحتاج ال الوضوح

يعقوب يقول كما أو الخضوع، ن يتضمَّ ألنه بل بنفسه ال الخالص اإليمان يجلب (١)
هذا كتَبَه الذي اإلصحاح كلَّ املوضوع هذا يف (انظر مائت األعمال دون اإليمان 6:(١٧ :٢)

الحواري).
ذلك أعني الحق،7 اإليمان صاحب هو ا حقٍّ امُلطيع اإلنسان يكون لذلك، ونتيجة (٢)
وهذا اإليمان؟ ُوِجد الطاعة ُوِجدت إذا أنه نَُقل ألم له. ثمرًة الخالص يكون الذي اإليمان
فأُريك أنا أما األعمال بَغري إيمانك «فأرني :(١٨ :٢) رصاحًة نفسه الحواري يقوله ما
فهو (جاره) يُحبُّ من «فكلُّ :(٧-٨ :٤ األوىل، (الرسالة يقول وكذلك باألعمال.» إيماني
نَستنِتج هذا ومن محبَّة.» هللا ألنَّ هللا يعِرف ال فإنه يُِحبُّ ال ومن به، وعارف هللا من مولود
كانت فإذا بأعماله، إالَّ «مؤمن غري أو مؤمن بأنه أحد عىل الحكم يمكن ال أنه أخرى مرَّة
أفعاله كانت وإذا مؤمن، فهو املؤمنني، بقية عن عقائده» يف اختالفه مع حسنة، أفعاله
الطاعة ُوِجدت إذا ألنه ذلك مؤمن؛ غري فهو اآلخرين، مع لفظيٍّا عقائده واتَّفَقت سيئة
يف رصاحًة يوحنَّا يقوله ما وهذا مائت.8 األعمال دون واإليمان بالرضورة، اإليمان ُوِجد

ذاته.» يف َميِّت فهو أعماٍل ِبَغري كان إن اإليمان «كذلك :(١٧ :٢ (يعقوب، 6

عرش. الحادي الفصل من ،١٥ الهامش انظر 7
لقراءٍ لعْرِضها إما نفسها الفكرة عرش والخامس عرش والرابع عرش الثالث الفصل يف سبينوزا يكرر 8

قد سبينوزا يكون أن أيًضا ويُحتَمل طويلة. مدَّة له وحماسه الفكري سبينوزا حْدس الستمرار أو ُسذَّج
التكرار. هذا بمثل تسمح التي امُلحارضات لبعض الفقرات هذه أعدَّ
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روحه.»9 من آتانا بأنه فينا وهو فيه نثبُت أنَّنا نعلم «وبهذا نفسه: اإلصحاح من ١٣ اآلية
التي املبادئ من (أي ذلك من يستنتج وهو محبة. هللا إنَّ ذلك قبل قال ألنه املحبة؛ أي
استنتج إنه بل يُِحب، عندما حقيقة اإلنسان يف تسكن هللا ُروح أنَّ قبل) من بها سلَّم
وبالتايل الجار، ِبُحبِّ إالَّ يُدِركه أو باهلل يشُعر ال أحًدا ألنَّ هللا، يَر لم أحًدا أن عىل اعتماًدا
وعىل فيها. مشاركتنا بقْدر املحبَّة هذه سوى هلل صفٍة أية يعِرف أن يستطيع ال أحًدا فإن
ويتَِّضح يوحنا. إليه قصد ما بوضوٍح تُفرسِّ فإنها قاطعة، ليست ُحَججي أنَّ من الرغم
رصاحًة تُبنيِّ التي نفسها، الرسالة من ٢ اإلصحاح من ٤ ،٣ اآليات يف أَرصَح نحٍو عىل ذلك
ولم عرفتُه إني قال فمن وصاياه. نحَفظ بأن عرْفناه قد أنَّا نعلم «وبهذا بيانه: نودُّ ما
النتيجة إىل جديٍد من ننتهي ذلك ومن فيه.» الحقُّ وليس كاِذب فهو وصاياه يحَفظ
يعتنقون وال الرأي يف معه يختلفون ألنهم العدل ُمحبي الرشفاء يضطهد من إنَّ القائلة:
نعلم ألنَّنا ذلك الحقيقي؛ املسيح عدوٌّ هو إنما نفسها، اإليمان حقائق أو نفسها العقائد
عدوٍّا يكون املؤمنني يضطهد ومن مؤمنًا، اإلنسان ليكون يكفي واإلحسان العدل ُحبَّ أنَّ
عىل وقادرة التقوى عىل تحثُّ عقائد يتطلَّب اإليمان أنَّ أخريًا، ذلك، عىل ويرتتَّب للمسيح.
يكون أالَّ ذلك بعد يهمُّ وال صحيحة. عقائد يتطلَّب ا ممَّ أكثر الطاعة، إىل ُمعتنقيها توجيه
يعِرف أال ويكفي الحقيقة،10 من واحدة ذرَّة عىل ُمحتويًا العقائد هذه من األكرب العدد
إىل يسعى لفرد، يمكن كيف إذ بالرضورة؛ عليها لتمرَّدوا وإالَّ باطلة، أنها يعتنقونها من
الطبيعة عىل غريب أنه يعلم وهو إلهي، أنه عىل شيئًا، يعبُد أن هللا، وطاعة العدل ُحبِّ
الجهل، يُدين ال نعلم، كما والكتاب عقولهم، لسذاجة يُخطئون قد الناس أنَّ عىل اإللهية؟
كله اإليمان ألن وحده؛ اإليمان تعريف عن بالرضورة ينتج هذا إنَّ بل وحده، العصيان بل
يرمي التي الوحيدة الغاية وعىل قبل، من عليه برَهنَّا الَّذي الشامل األساس عىل يرتكز
وإذن، األحكام. من لنا يروق وما اإليمان بني الخلط هو هدفنا يكن لم ما — الكتاب إليها

نفسها األصلية النصوص إىل يَرِجع ما وكثريًا به ا خاصٍّ تفسريًا الدينية النصوص سبينوزا دائًما يفرسِّ 9
وال اآلية. بطن يف الجديد الواقع يرى الذي امُلصلح طبيعة هي وهذه النص) لهذا بالنسبة (الرسياني
أنَّ وهي الفلسفية فكرته عن تَخلِّيه الصويف الحلول وهو يوحنا آية يف املعنى هذا سبينوزا تَبنِّي يعني

جوهر. هللا
حقيقة أنها عىل ناِفعة عقيدٍة إىل النظر يجوز ال ذلك ومع له قيمة ال الالهوت يف الخطأ يكون ثَمَّ ومن 10

الشك. إىل أقرَب يكون نَظري أساٍس دون العلمي االعتقاد ألنَّ فلسفية؛
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القلوب تُثبِّت أي الطاعة، إىل رضورة تؤدي عقائد بل صحيحة، عقائد يتطلَّب ال فاإليمان
يقول (كما إنسان كلِّ يف هللا يكون وال هللا، يف يكون ال إنساٍن كلَّ إنَّ إذ الجار؛ ُحبِّ عىل
أو إيماٍن كلِّ تقوى عىل نحُكم كيما علينا، كان ا فلمَّ وإذن الحب. هذا بمقدار إالَّ يوحنا)،
النظر بغضِّ عصيانه، أو اإليمان هذا يعتِنق من طاعة سوى اعتبارنا يف نأُخذ أالَّ فسوقه،
للبرش الذهني التكوين أن به امُلسلَّم من كان ا َلمَّ وكذلك بُطالنه، أو ذاته اإليمان صحة عن
أفكار تحكمهم العكس، عىل بل نفسها، لألفكار الناس كلُّ يسرتيح ال إذ للغاية، د ُمتعدِّ
السخرية اآلخر نفس يف تُثري قد التقوى، عىل أحَدهم تحثُّ التي األفكار إنَّ بحيث ُمختلفة،
أية عىل يحتوي ال الشامل، أو الكاثوليكي اإليمان أنَّ كله ذلك من نستنتج فإنَّنا واالحتقار،
الطاعة عىل فتحثُّ الجدل تقبَُل التي العقائد وأما الرشفاء. بني خالًفا تُثري أن يُمكن عقائد
العامل دام (ما أخرى نفس تعتنقها عندما الفسوق وعىل طيبة، نفس تعتنقها عندما
عىل تحث عقائد عىل إال يحتوي ال الشامل اإليمان أنَّ والواقع وحدها). األعمال هو الحاسم
الجوانب أما تماًما. الطاعة تستحيل أن إىل بها الجهل ويؤدي ُمطلق، نحٍو عىل هللا طاعة
كما َرها يتصوَّ أن — نفسه يعرف من خري هو دام ما — فرد لكلِّ فإن للعقيدة األخرى
القاعدة هذه أن وأظنُّ والعدل. للحبِّ طبًقا نحٍو خرِي عىل يسلك أن له يتسنَّى بحيث يشاء

الكنيسة. داخل نزاٍع أيَّ تمنع

امُلعتقدات أي الشامل اإليمان عقائد صياغة من أخشاه ما هناك يُعد لم واآلن،
يرتتَّب (كما تتَِّجه أن يجب العقائد هذه الشامل.11 الكتاب استهدفها التي األساسية
هناك أنَّ هو واحد؛ مبدأ إىل السابق) الفصل ويف الفصل هذا يف جاء ما عىل تام بوضوٍح
ويتعنيَّ الخالص، لهم يتمَّ حتى طاعته الجميع يلزم واإلحسان العدل يحبُّ أسمى موجوًدا

يف املحكُّ دام ما بالتساُمح وينادي املسيحية، للطوائف اإليمان من األدنى الحد هذا سبينوزا يقِرتح 11

«األخالق» ملبادئ تركيز هو اإليمان من األدنى الحد وهذا النظرية. الصحة ال العميل السلوك هو العقائد
أن لإلنسانية يمكن الذي الشامل اإليمان أيًضا وهو إليه، ُوجهت التي اإللحاد تهمة ِضدَّ عنها ودفاع
دون إيمان ولكنه رمزية، وبطريقٍة واحدة ومرة النهاية يف إالَّ املسيح سبينوزا فيه يذكر ولم عليه تجتمع
يعتِنقها ولم سبينوزا عَرَضها التي اإليمان مبادئ املسيحية الطوائف رفَضِت وقد طقوس. أو كنيسة

هولندا. يف األحرار املسيحيُّون حتى
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نستطيع املبدأ هذا من وابتداءً الجار. نحَو واإلحسان العدل بُممارسة عبادته عليهم
وهي: املبادئ، باقي نُحدِّد أن بسهولٍة

أخرى بعبارة إنه أي ُمطلق، نحٍو عىل ورحيم خريِّ أسمى، موجود أي إله، يُوجد (١)
به االعرتاف أو طاعته يستطيع ال بوجوده يؤمن أو يعرفه ال فمن ة، الحقَّ للحياة نموذج

حكًما.
رضورًة رضوري أنه يف أحد يشكَّ أن يمكن ال أمر وهو له، رشيك ال واحد هللا (٢)
الخشوع هذا ينشأ ال إذ واملحبَّة؛ واإلجالل للخشوع أسمى موضوًعا هللا يكون لكي ُمطلقة،

املوجودات. من غريه عىل وُسموِّه املوجود هذا رفعة من إالَّ املحبَّة وهذه اإلجالل وهذا
لم أو عليه، يَخفى شيئًا أن اعتَقْدنا فلو يشء، كلَّ ويرى مكان كلِّ يف حارض هللا (٣)

يشء. كلُّ له يخضع الذي عدله كمال يف الشكُّ إلينا لتطرَّق يشء، كلَّ يرى أنه نعلم
يشاء ما يفعل بل أفعاله عىل يُجَرب ال وهو يشء، كل عىل امُلطلقة والقدرة الحقُّ هلل (٤)
يُطيع ال فإنه الجميع عىل واجبة طاعته أنَّ حني وعىل به. ينفرد وبفضل ُمطلقة بمشيئٍة

أحًدا.
الجار. ُحبِّ يف أي واإلحسان، العدل يف إالَّ تكون ال وطاعته هللا عبادة (٥)

عىل هللا، يُطيعون ملن أي الحياة، يف القاعدة هذه يُطبِّقون ملن إالَّ الخالص يتمُّ ال (٦)
جازًما اعتقاًدا بذلك الناس يعتقد لم ولو اللَّذَّات، سيطرة تحت يعيشون من يهَلك حنِي

اللَّذَّات. وراء السعي عىل هللا طاعة إيثار إىل يدعوهم ما هناك كان َلَما
يُسلَّم لم لو أمر فهذا خطاءون. آدم بني وكل خطاياهم، للتائبني هللا يغفر وأخريًا، (٧)
يعتقد من أما اإللهية. بالرَّحمة لإليمان سببًا وجدوا وَلَما خالصهم، من الجميع ليئس به
ومن ا، حقٍّ البرش ذنوب يغفر يشء كل وِسع الذي وبفضله برحمته هللا بأن جازًما اعتقاًدا

فيه. املسيح ويكون بالرُّوح، ا حقٍّ املسيح يعرف فإنه هللا، حبَّ يشتاق من ثَمَّ

كلِّ وقبل أوًال رضورية األمور هذه معرفة أن يف يُجادل أن يستطيع ال أحًدا إن
التي الرشيعة لوصية طبًقا هللا يُطيعوا أن استثناء، وبال جميًعا، للناس يتسنى حتى يشء
هللا، هو ما معرفة أما هللا، لطاعة رفض املعتقدات هذه أحد رفض ففي قبل. من رشحناها
اإليمان يمس ال إلخ، … فكًرا أو نوًرا أو ُروًحا أو ناًرا كونه فإنَّ ة، الحقَّ الحياة أنموذج أي
وهل ة، الحقَّ للحياة نموذًجا به يكون الذي املعنى تحديد اإليمان يُهمُّ ال وكذلك يشء، يف
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حق هو ما ونرى نعلم به أنَّنا إىل أم يشء، كل عىل قادر أو رحيم عادل أنه إىل ذلك يرِجع
كلٌّ كوَّنها التي اآلراء كانت فمهما به، إالَّ تُفَعل وال تكون ال جميًعا األشياء ألنَّ وعدل؛12
يف اإليمان يُهمُّ ال أخرى ناحية ومن قيمتها. يف تتساوى كلها فإنها املوضوع، هذا حول َمنَّا
الشامل تدبريه يكون وأن ُقدرتِه، بفضل أو ماهيَّتِه بفضِل مكاٍن كل يف هللا يكون أن يشء
الحاكم، يضعها كما القوانني يضع وأن طبيعته، لرضورة طبًقا أو لُحريَّته طبًقا لألمور
بالرضورة أو الُحرَّة بإرادته هللا اإلنسان يُطيع وأن أزلية، حقائق بوصفها يعلمها أن أو
ينتمي أمًرا األرشار، وعقاب األخيار ثواب يكون أن وأخريًا اإللهية، املشيئة عن الصادرة
كل بها يوضح التي الطُُّرق اختلفت مهما إنه أقول: الطبيعة. خوارق إىل أم الطبيعة إىل
يكون أال هو واحد برشٍط ُمطلًقا، اإليمان يف تؤثر ال فإنها شابهها وما املسائل هذه فرٍد
ارتكاب يف الحرية من بمزيٍد لنفسه يسمح أن هو إليها يِصل التي النتائج من هدفه
فرد كلَّ إنَّ فأقول: ذلك، من أبعِد إىل ألذهب إنَّني بل هلل. طاعًة أقلَّ يُصِبح أن أو اإلثم،
وأن الخاص، َفهمه قْدِر عىل اإليمان يف عقائده يُهيئ بأن ُملَزم — قبل من بيَّنُت كما —
هللا طاعة تأتي كيما صادق، وبقلٍب تَردُّد13 أي دون اعتناُقها عليه يسهل بحيث ها يُفرسِّ
قْدر عىل وُكتب قديًما، به أُوِحَي قد اإليمان أن ِمثلما ألنه، ذلك صادقة؛ رغبٍة عن بَدورها
يُهيئ أن فرٍد كلِّ عىل يتعنيَّ فكذلك ملعتقداتهم، وطبًقا عرصهم، يف ة والعامَّ األنبياء َفهم
د، تَردُّ أي ودون ِفكره، من ُمقاومة أدنى دون اعتناُقه يُمكنه حتى آلرائه، وفًقا اإليمان
من يتطلَّب ما بقْدِر الحقيقة من يتطلَّب ال — أخرى مرة نُردِّد أن نودُّ كما — فاإليمان
الطاعة. عىل حثِّه بقْدر إالَّ الخالص إىل يؤدي وال التقوى، عىل باعثًا يكون ال وهو التقوى،
يقدِّم الذي هو بل الحجج، أفضل يعِرض من بالرضورة ليس املؤمنني فأفضل ذلك، وعىل
هذه نفع مدى يف الحكم حرية منكم لكلٍّ ألترك وإني واإلحسان. العدل أعمال أفضل
تُتيح ما مقدار ويف ووئام، سالم يف الناس يعيش أن أرْدنا إذا للدولة ورضورتها العقيدة

أخطرها. وما أكثرها وما والجرائم، القالقل أسباب تجنُّب من

سبينوزا يُدين وبالتايل «األخالق») يف سبينوزا قنَّنها (وقد الالهوت مسائل يف النظري االعتقاد يُهمُّ ال 12

لها. طريًقا الديني الجدل أخذت التي املسيحية والفرق الطوائف كلَّ
الناقصة. املعرفة يف الوقوع خطورة عنه تنشأ الذي الداخيل الوفاق عدم عىل عالمة اإليمان يف الرتدُّد 13
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أثبتناه ما عىل اعتماًدا — علينا السهل من أنه نلحظ البحث يف أستمرَّ أن وقبل
هللا وجهه الذي الحديث بشأن األول) الفصل (يف أُثريت التي االعرتاضات تفنيد — اآلن
يستطيع يكن لم سمعوه الذي الصوت أن يف شكَّ فال سيناء. جبل فوق من لإلرسائيليني
يُثري ألن كافيًا ذلك مع كان ولكنه هللا، بوجود ريايض، أي فلسفي، يقنٍي أيَّ يُعطيهم أن
هو ذلك كان وقد طاعته، عىل يَُحثَّهم وأن قبل، من يعرفونه كانوا كما هللا إجالل فيهم
امُلطلقة ماهيته صفات اإلرسائيليني تعليم إىل يرمي يكن لم فاهلل ، التجيلِّ هذا من الغرض
وأن عصيانهم ِحدَّة من يكِرس أن أراد بل اللحظة) تلك يف يشء عن منها يكشف لم (التي
(انظر: عقلية بُحجٍج ال والربق والرعد البُوق برضبات لهم تجىلَّ لذلك طاعته؛ عىل يُجِربهم

14.(٢٠ :٢٠ الخروج،
من والالهوت اإليمان بني قرابة أو صلة أية تُوَجد ال أنه اآلن نُبنيِّ أن بِقي وأخريًا،
كلٍّ غايَة يعلم من يجهله أن يُمكن ال أمٌر وهذا أخرى، ناحية من الفلسفة وبني ناحية
الحق هي الفلسفة فغاية التعارض، أشدَّ ُمتعارضان إنهما إذ وأساسه؛ املبحثنَي هذين من
أخرى، ناحية ومن وحدهما. والتقوى الطاعة هي قبل، من بَيَّنَّا كما اإليمان وغاية وحده،
من تُستخَلص أن يِجب وهذه امُلشرتكة، األفكار هي الفلسفة عليها تقوم التي األُُسس فإنَّ
تُستَمدَّ أن ينبغي أُُسس وهي اللغة، وِفقه التاريخ هي فأُُسسه اإليمان أما وحدها. الطبيعة
فرٍد لكلِّ يكُفل إذن فاإليمان السابع. الفصل يف بيَّنَّا كما وحَدهما، والوحي الكتاب من
أن دون موضوٍع أيِّ يف يشاء كما يُفكِّر أن ليستطيع حتى يتفلسف، أن يف امُلطلقة الحريَّة
والكراهية العصيان إىل الناس يْدعون من إالَّ يُدين ال وهو جرًما، ارتكب قد بذلك يكون
فهم بحقٍّ املؤمنون أما الفتن. وُدعاة الدِّين عىل الخارجني بوصفهم والغضب، وامُلنازعات
لهم تسمح ما بقدر واإلحسان العدل إىل حولهم من الناس يدعون الذين أولئك عنده
الرسالة،15 لهذه األسايس املوضوع إىل هنا وصلُت قد أني فبما وأخريًا، وقدراتهم. عقولهم

والجبل البوق وصوت والربوق الرعود يُشاهد الشعب جميع «وكان :١٨ :(١٨–٢٠ :٢٠ (الخروج، 14

يُكلِّمنا وال فنسمع أنت كلِّمنا ملوىس «وقالوا :١٩ بُعد.» عىل ووقفوا ارتاعوا ذلك الشعب رأى ا فلمَّ ن، يُدخِّ
أمام مهابَتُه ولتكون ليمتِحنكم جاء إنما هللا فإنَّ تخافوا ال للشعب موىس «فقال :٢٠ نموت.» لئالَّ هللا

تخطئوا.» لئالَّ وجوهكم
ُصلبها. يكون أنه إالَّ الرسالة وسط يف موضوع الفصل هذا أن مع 15
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الفصَلني هذَين يقرأ أن إىل بحثي يف أستمرَّ أن قبل الفور، عىل القارئ أدعو أن أودُّ فإني
قد بأني يُعتَقد أال وأرجو وافية. دراسٍة من انه يَستحقَّ ما يُعطيهما وأن ة، خاصَّ بعنايٍة
الخاطئة األحكام بعض عىل أردَّ لكي بل جديدة، ِبدَع تقديم يف ِمنِّي رغبة كتبُت ما كتبُت

األيام. من يوٍم يف ح تُصحَّ أن أرجو التي
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عرش الخامس الفصل

للعقل الالهوتليسخادًما

السبب لالهوت، خادًما ليس العقل وأنَّ للعقل خادًما ليس الالهوت أنَّ نُبنيِّ وفيه
املقدس.1 الكتاب بسلطة التسليم إىل يدَفُعنا الذي

∗∗∗

الكتاب كان إذا ما مسألة حول والالهوت الفلسفة بني يُفرِّقون من بني مناقشة تدور
الكتاب معنى إخضاع يجب هل أي للكتاب؛ خادم العقل أم للعقل، خادًما يكون أن ينبغي
يقنَي يُنكرون الذين كَّاك الشُّ موقف هو األخري املوقف إن للكتاب؟ العقل إخضاع أم للعقل
ِكال أن السابق عْرضنا من اتََّضح وقد القطعيِّني. موقف فهو األول املوقف أما العقل،
أو األوىل هي وهل بها، نأُخذ التي النظر لوجهة فتبًعا الخطأ، أشدَّ مخطئة النظريَّتنَي
الكتاب أن بالعقل بيَّنَّا قد أنَّنا والواقع بالرضورة. فاسًدا الكتاب أو العقل يُصبح الثانية،
فهم قدر عىل ُمهيأ كله مضمونه أن بَيَّنَّا كما وحدها، التقوى إىل يدعو بل الفلسفة يعلم ال
بخياله ينِسب فإنه للفلسفة الكتاب إخضاع يريد فمن وإذن امُلسبَقة. وأحكامهم العامة
من العكس وعىل فكرهم، تأويل ويُيسء الحلم، يف حتى بباِلهم تخُطر لم أفكاًرا األنبياء إىل
امُلسبقة األحكام قبول إىل يُضطرُّ لالهوت، خاِدَمني والفلسفة العقل يجعل من فإن ذلك،
عىل امُلسبقة األحكام هذه تطغى بحيث إلهية، أمور أنها عىل املاضية العصور يف للعامة
ولقد بالعقل. والثاني العقل، بدون األول يهذي: كليهما فإنَّ ذلك، وعىل كليًة؛ وتُعميه ذهنه

سبينوزا يكون أن ويُحتمل السابق الفصل يف عرضها التي نفسها األفكار الفصل هذا يف سبينوزا يُكرِّر 1
.court traité الصغرية رسالته يف الحال هو كما رسالته إىل ها ضمَّ ثُم قبُل من الفقرات هذه كتب قد
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ميمون،2 ابن هو للعقل الكتاب إخضاع وجوب الفريسيني، بني من ادعى، من أول كان
الفريسيون يُِكنُّ ما ومع عديدة). بُحَجج ودَحْضناه السابع الفصل يف موقفه ْصنا لخَّ (وقد
يهوذا رأي واتَّبَع املوضوع، هذا يف خالفه جمهورهم فإنَّ بالغ، احرتام من املؤلف لهذا
رضورة وهو امُلضاد،4 الخطأ يف فوقع ميمون ابن خطأ يتجنَّب أن أراد الذي الفخار3
فقرة أي تفسري ينبغي ال أنه رأى فقد كليًة.5⋆ له وخضوعه الكتاب ُحكم عىل العقل نزول
للعقل، ُمناقض الحريف املعنى أن بدعوى البعض) يفعل (كما مجازيٍّا تفسريًا الكتاب من
العقائد مع أي ذاته، الكتاب مع املعنى هذا يتناَقض حني إال يجوز ال التفسري هذا إنَّ بل
الكتاب له يدعو ما «كلُّ الشاملة: القاعدة هذه صاغ وهكذا بوضوح. إليها يدعو التي
اعتماًدا مطلق، حقٌّ أنه عىل َقبوله يجب رصيحة، بألفاظ عليه وينص قطعية،6⋆ بطريقة
تعاُرًضا أخرى عقيدة مع تتعاَرض عقيدة الكتاب يف نجد ولن وحدها.» الكتاب ُسلطة عىل
يف الكتاب ُطرق أنَّ بمعنى عليها، امُلرتتِّبة النتائج بني فقط التعاُرض نجد بل مباًرشا،
تفسري يجب وحده السبب ولهذا رصاحة؛ إليه يدعو ما عكس تُفيد وكأنها تبدو التعبري
له رشيك ال واحد هللا أن إىل رصاحة الكتاب يدعو فمثًال مجازيٍّا. تفسريًا الفقرات هذه
نجد ولكنَّنا اآللهة، تعدُّد مباًرشا تأكيًدا يؤكد نص أي يُوجد وال 7،(٤ :٦ التثنية، (انظر:
هللا عن األنبياء فيها ويتحدَّث نفسه عن هللا فيها يتحدَّث كثرية نصوًصا أخرى ناحيٍة من

األول. الفصل من ،١٦ الهامش انظر 2
اإلرسائيليني عند فائقة ُسلطة له ١٢٣٥ سنة تُويفِّ أندليس طبيب (يهوذا) الفخار أو Alpakhar الفخار 3
ميمون ابن محاولة هاجم كما kimhi القمحي إىل له رسالة يف ميمون ابن عند العقيل التفسري هاجم

اليونانية. والفلسفة اليهودية بني للتوفيق
الرتاث يف نشأ الذي نفسه اليهودي الرتاث داخل امُلتعاِرضة النظريات بعض أيًضا سبينوزا يتناول 4

.Wolfson: The philosophy of Spinoza املوضوع: هذا يف انظر األندليس، العربي
املنسوبة الرسائل مجموعة يف موجودة ميمون ابن عىل للرد رسالة يف قديًما ذلك قرأُت أني ⋆ أتذكَّر 5

إليه.
.Philosophie Interprés Scripturate, p. 75 ى: امُلسمَّ الكتاب ⋆ انظر 6

قاعدة إىل املذكورة الصفحة يف يشري الذي Louis Mayer ماير لويس صديقه تأليف من الكتاب هذا
تبدو التي النصوص ا أمَّ منها، العقائد وأخذ حرفيٍّا الرصيحة النصوص تفسري يجب أنه وهي الفخار،

مجازيٍّا. تأويًال تأويلها فيجب ُمتناِقضة أو غامضة
واحد.» ربٌّ إَلَهنا الربَّ إن إرسائيل يا «اسمع :(٤ :٦ (التثنية، 7
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يشري أن دون اآللهة، تعدُّد ضمنًا يُفيد الحديث يف أسلوب إال هذا وما الجمع، صيغة يف
لوحدانية رصيحة دعوة يدعو الكتاب ألنَّ أي — السبب ولهذا رصاحًة؛ ذلك إىل النص
كذلك مجازيٍّا. تفسريًا الفقرات هذه تفسري يِجب — للعقل ُمناقض د التعدُّ هذا ألنَّ ال هللا،
له، جسم ال هللا أن إىل 8(١٥ :٤) التثنية سفر يف الفخار) رأي (يف رصاحة الكتاب يدعو
باالعتقاد العقل، شهادة عىل ال القاطعة، النصِّ شهادة عىل بناءً ُملزمون، فنحن ثَمَّ ومن
بأْن وحده، النص هذا ُسلطة عىل بناءً أيًضا، ُملَزمون فإنَّنا ثَمَّ ومن له، جسم ال هللا بأنَّ
الفقرات وهي إلخ، … وقَدَمني يََدين هللا إىل تَنِسب التي الفقرات كل مجازيٍّا تفسريًا نُفرسِّ
رأي هو إذن هذا هللا. إىل الجسمية ِنسبة عىل ينطوي التعبري يف أسلوبها أن يبدو التي
رجل يُحاول كيف أعجب ولكنِّي بالكتاب، الكتاب تفسري يف رغبته عىل وإني الكاتب، هذا
نجد ُدمنا ما بالكتاب الكتاب تفسري يجب أنه صحيح العقل؟! يهدم أن العقل نعمة ُوِهَب
الصحيح املعنى نِجد إن ما ولكن األنبياء، وِفكر النصوص معنى إىل االهتداء يف صعوبة
هذا عىل املوافقة9 يُمِكننا حتى عقلنا نُعِمل وأن الُحكم عىل ُقدرتنا نَستخِدم أن يِجب حتى
فهل له، ُمعارضته من بالرغم للكتاب يخضع أن العقل عىل كان إذا ألتساءل: وإني الفكر.
أعمى خضوًعا كان لو أعمى؟ خضوًعا يكون أم العقل، عىل الخضوع هذا يقوم أن ينبغي
جانب نأُخذ فإننا العقل عىل قائًما خضوًعا كان ولو حكمة: بال كالبَُلهاء، نسلُك فإنَّنا
ألتساءل وإني به. َسلَّمنا َلما العقل عارض فلو ثَمَّ وِمن وحده، العقل أمِر عىل بناءً الكتاب
يشءٍ أيِّ رفُض يعني وماذا العقل؟ يُعاِرضه ُمعتََقًدا بِفكره املرء يقبل كيف أخرى: مرة
عندما البالغة دهشتي أكتُم أن أستطيع ال فإني لذلك يُعارضه؟ العقل أن سوى بالفكر
استطاع مائٍت لحرٍف اإللهي، النور وهذا الُعليا، الِهبة هذه العقل، إخضاع يريد أحًدا أِجد
شأن من يَُحطَّ حني جرًما يرتِكب ال أنه يعتقد أحًدا أجد وعندما تحريفه، اإلنساني الفساد
والسقوط، والعمى بالفساد ويتَِّهمه هللا، كالم عىل بحقٍّ تشهد التي الوثيقة وهو العقل،
أن يعتقد ثَمَّ وِمن معبوًدا، َصنًما هللا كالم وصورة املائت، الحرف من يجعل أنه حني عىل

السابقة. بالصفات الحرف هذا وصف هو الجرائم أشنع

من حوريب يف لكم الربِّ خطاب يف صورة تََروا لم إنكم ا جدٍّ ألنفسكم «فاحتفظوا :(١٥ :٤ (التثنية، 8

النار.» وسط
ال الفيلسوف، وهو ألنه، لتعاليمه، الفلسفي والفهم للكتاب النقدي التفسري بني هنا سبينوزا يفرق 9

الكتاب. بسلطة a priori قبليٍّا االعرتاف يستطيع
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أنَّ ويرى السليم، والحكم العقل يف ارتيابه يُبدي حني تقيٍّا نفسه املرء يظنُّ وهكذا،
أبعد ما ولكن املقدسة، الُكتب لنا نقلوا فيمن الشكِّ ِمن قدٍر أقلِّ إبداء يف يكُمن إنما الفسوق
عليهم؟ استوىل الذي القلق هذا ما ألتساءل: وإني امَلْحض! الخبل هو إنه التقوى! عن ذلك
الجهل أجل من جهدهم الناس يبذُل أن ولإليمان الدين عن للدفاع يلزم هل يخافون؟ ماذا
أكثر الكتاب من خاف الرأي هذا يعتقد من أنَّ الحقُّ نهائيٍّا؟ عقولهم يُلغوا وأن يشء، بكلِّ
يُريدان والتقوى الدين بأنَّ القائلة الفكرة هذه قاطٍع نحٍو عىل إذن فلنرُفض فيه، يثُِق ا ِممَّ
الفكرة أيًضا ولنرُفض له، الدين إخضاع يُريد العقل أن أو خادًما، العقل من يجعال أن
الخاص. ميدانه يف كلٌّ ووئام، سالٍم يف العيش يستطيعان ال واإليمان العقل بأن القائلة
أوًال نفحص أن ذلك قبل علينا ولكن إبطاء، دون سنبَحثُها مسألة حال أية عىل وتلك
حقٌّ أنه عىل الكتاب يُثبته ما كل نقبل أن عىل إجبارنا يُريد ُقلنا كما فهو الحرب، هذا قاعدة
— يقول فيما — الكتاب أن إىل (باإلضافة باطل. أنه عىل الكتاب ينفيه ما كلَّ نرُفض وأن
هاتنَي أنَّ إذن أحد يجهل وال أخرى)10 نصوص يف أعلنه ما يُناِقض شيئًا ينفي أو يُثِبت ال
كتٍُب من يكون ربما الكتاب أن يُدرك لم أنه هنا عليه آُخذ لن وأنا ُخراِفيَّتان، قضيَّتان
أنه أيًضا أذكر ولن ُمختلفني، لقرَّاء مختلفة، عصوٍر يف مختلفون، مؤلفون دوَّنها مختلفة،
وكان الكتاب، عىل وال العقل عىل تعتمد ال ألنها الشخصية، آرائه من بوحٍي مبادئه وضع
ال التي الفقرات لكلِّ امَلقبول املجازي التفسري إمكان عىل يُربِهن أن األقل عىل عليه يِجب
حساب عمل ومع اللغة، مع ف تعسُّ دون وذلك فحسب، ِضمني تناُقض إالَّ بينها يُوجد
دون إلينا وصل الكتاب أن عىل يُربهن أن عليه كان أخرى ناحية ومن دائًما. للسياق
عارض إذا العمل ما بسؤاله: أوًال وأبدأ التَّوايل، عىل املوضوعات هذه فلنفحْص تحريف.
ينفيه ما ورفض حقٌّ أنه عىل الكتاب يُثبته ما لقبول ذلك مع ُمضطرُّون نحن هل العقل؟
فإني ذلك، ومع العقل.11 يُناِقض ما الكتاب يف يُوجد ال بأنه يُجيب قد باطل؟ أنه عىل

.M. Francès يف زيادة أو Appuhn يف نقص العبارة هذه 10

يُبرشِّ ال الكتاب إن ،(Pensées Métaphysiques, II, Ch. IJ, in fine) ذلك قبل سبينوزا قال 11

عن تنشأ التي الصعوبات امليتافيزيقية» «األفكار يف يبحث لم سبينوزا ألن وذلك العقل؛ يُعارض بيشءٍ
أو اإللهية لإلرادة (مثًال واحد يشءٍ عىل الربهنة لذلك ويكفي عليه. الربهنة يُمكن ا عمَّ بل الكتاب تفسري
قبل من مفروض العقل مع الكتاب اتفاق إنَّ أي عليه، برهنَّا بما يُبرشِّ الكتاب أن لنعلَم اإللهي) الذهن
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الخروج، يف العرش الوصايا (انظر: غيور هللا أنَّ رصاحًة يؤكد فالكتاب رأيي: عىل أُِرصُّ
أن إذن فيِجب للعقل، ُمناِقض وهذا كثرية)12 أخرى وفقرات ،٢٤ :٤ التثنية، ،١٤ :٣٤
أخرى نصوًصا وجْدنا لو وحتى صحيح. ذلك بأنَّ العقل، اعرتاض من بالرغم نفرتض،
َمجازيٍّا تفسريًا األخرية النصوص هذه تفسري فيِجب غيوًرا، ليس هللا أنَّ تفيد الكتاب يف
عىل هللا نزول عىل رصاحًة الكتاب ينصُّ وكذلك ُمتعارضة. معاٍن لَدينا يكون ال حتى
يف حركات عديدة مواقع يف إليه وينسب إلخ)13 … ٢٠ :١٩ الخروج، (انظر: سيناء جبل
نؤمن أن إذن فعلينا يتحرَّك. ال أنه رصاحًة يُفيد واحد نصٌّ يُوجد ال أنه حني عىل املكان،
امللوك (انظر: مكان يف يُوَجد ال هللا إن قال: سليمان أنَّ صحيح بالفعل. يتحرَّك هللا بأن
ا ِممَّ استنتاج ُمجرَّد ذلك وكان يتحرَّك ال هللا أنَّ رصاحًة يُعلن لم ولكنه 14،(٢٧ :٨ األول،
إىل النظر يِجب كذلك املكان، يف هللا حركة تنفي ال بحيث الفقرة نُفرسِّ أن إذن فَعَلينا قال.
يف الحال وهكذا رصاحًة، ذلك عىل ينصُّ الكتاب ألنَّ وعرشه، هلل مسكن أنها عىل السموات
العقل إالَّ بُطالنها كشف يستطيع وال ة، والعامَّ األنبياء ُمعتقدات مع تتَِّفق كثرية نصوٍص
كلها، النصوص هذه ة صحَّ افرتاض الواجب فمن ذلك ومع الكتاب. ال وحدهما والفلسفة
ناحية ومن األمور، هذه مثل يف العقل نُحكِّم أن ينبغي ال ألننا الكتاب، هذا يدعي كما
أو مبارش غري تناُقًضا الكتاب من ني نصَّ أي بني املوجود التناقض عىل أوافق ال أخرى
ويرفض 15(٢٤ :٤ التثنية، (انظر: نار هللا أنَّ ُمباًرشا تأكيًدا موىس يؤكد إذ رصيح؛ غري

السياسية الالهوتية الرسالة يف أما العقل. يُعارض أن يُمكن ال الحقيقة بتعليمه الكتاب ألن ،a priori
يجب فإنه وبالتايل التاريخي، النص مستوى عىل بالفعل الكتاب لنا يعلمه عما يبحث سبينوزا فإنَّ

الذهن. حقائق مع اختالفها أم وباتِّفاقها بالعقل الكتاب حقائق بني التمييز
(التثنية، غيور.» إله إنه الغيور: اسمه الربَّ ألنَّ آَخر إللٍه تسجد ال «فإنك :(١٤ :٣٤ (الخروج، 12

غيور.» إله آكلة، ناٌر هو إلهك الربَّ «ألن :(٢٤ :٤
الجبل رأس إىل موىس الربُّ ونادى الجبل رأس إىل سيناء جبل عىل الربُّ ونزل (٢٠ :١٩ (الخروج، 13

فصعد.»
السموات وسموات السموات إنَّ األرض، عىل ا حقٍّ هللا يسُكن هل يُقال قد «فإنه :(٢٧ :٨ األول، (امللوك 14

ابتنيته.» الذي البيت هذا فكيف تَسْعك ال
العارش. الهامش يف الثانية اآلية 15
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يدعي فهل 16(٢٤ :٤ التثنية، (انظر: ية الحسِّ للموضوعات ُمشابًها يكون أن باتٍّا رفًضا
يُنكر الذي النصِّ تفسري يِجب حينئٍذ نار؟ هللا أنَّ رصاحة ال ضمنًا يُنكر موىس أنَّ الفخار
ولكني … نار هللا بأن جدًال فلنُسلِّم اآلخر. للنصِّ ُمناقًضا يبدو ال بحيث هلل الِحيسِّ املظهر
صموئيل17 ينفي املؤلف: هذا مع نشَطح ال حتى آخر مثًال وأذكر املثل هذا أترك أن ل أُفضِّ
إرميا ويؤكد 18،(٢٩ :١٥ األول، صموئيل (انظر: اتخذه قرار عىل يندم هللا أن قاطًعا نفيًا
19(٨–١٠ :١٨ إرميا، (انظر: رش أو خرٍي من قرَّره ما عىل ينَدم هللا أن أي ذلك، عكس
تفسريه يُراد الترصيَحني وأي ُمباًرشا. تَعارًضا الترصيحان هذان يتعاَرض أال العمل؟ فما
األخرى تنفيه ما رصاحة إحداهما تُثبت ُمتناقضتان، ُكلِّيَّتان القضيتنَي إنَّ مجازيٍّا؟ تفسريًا
وبأنه صحيحة منهما كالٍّ بأنَّ يُسلِّم أن عليه وضعها، التي للقاعدة وتطبيًقا رصاحة.
ونصٍّ نصٍّ بني التناُقض يكون أن كثريًا يُهمُّ ال كذلك كاِذبة. قضية بوصفها رفعها يِجب
يكن لم وإذا واضحة، منه استخَلْصناها التي النتيجة كانت إذا مبارش، غري تناقًضا آَخر
كثرية نصوًصا الكتاب يف نِجد أنَّنا عىل مجازي، بتفسرٍي يسمح النص طبيعة أو ياق السِّ
ُمعتقدات إىل دَعوا األنبياء أن فيه بيَّنَّا (وقد الثاني الفصل يف رأينا كما النوع، هذا من
عىل للربهنة يكفي ما ُقلنا فقد كلها، تكرارها إىل هنا بنا حاجة وال ومتعاِرضة)، مختلفة

الكاتب. هذا ع ترسُّ وإلثبات بُطالنها، وعىل الفخار قاعدة عىل امُلرتتِّبة النتائج امتناع
قبل من برهنَّا كما الكتاب، تفسري يف الثانية الطريقة هذه بُطالن عىل برهنَّا وهكذا
للعقل، خادًما ليس الالهوت أن أثبتنا قد نكون وبذلك ميمون، ابن طريقة بُطالن عىل
الحقيقة َمملكة للعقل الخاصة؛ مملكته منهما لكلٍّ إنَّ بل هوت، لالَّ خادًما ليس العقل وأنَّ

تُدركون ال وأنتم الكالم صوت سامعني فكنتُم النار وسط من الربُّ «فكلمكم :(٢٤ :٤ (التثنية، 16

فقط.» صوتًا بل صورًة
نصَّ لو املذكور: الكتاب من الصفحة هذه يف املؤلف (يقول (Ph. I.S., p. 76) نفسه الكتاب انظر 17
ملعرفة العقل تحكيم يِجب بل ذلك، اعتقاد ينبغي فال يشء الاليشء أن أو يشء ال اليشء أنَّ عىل الكتاب

املجاز). عىل وأيهما الحقيقة عىل يُحمل ني النَّصَّ أي
فيندم.» إنسانًا ليس ألنه ينَدم وال يكذب ال إرسائيل بهاء «فإن :(٢٩ :١٥ األول، (صموئيل 18

أنَدم فإني عليهما تكلَّمُت أجله من الذي ها َرشِّ عن األمة تلك رجعت «فإن :٨ (١٠ ،٨ :١٨ (إرميا، 19

عىل أنَدم فإني لصوتي تسمع ولم عيني يف الرشَّ صنَعت «فإن :١٠ بها.» ُصنِعه يف فكرُت الذي ِّ الرشَّ عىل
إليها.» أصنَُعه إني قلُت الذي الخري
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العقل قدرة أن بَيَّنَّا وقد والخضوع، التقوى مملكة هوت ولالَّ قبل، من ُقلنا كما والحكمة،
السعادة عىل الحصول يستطيعون الناس كان إذا يُقرِّر أن معه يستطيع حدٍّ إىل تذهب ال
يُوحي وال هذا، إالَّ الالهوت يدَّعي ال ذلك، مقابل ويف باألشياء، معرفة دون وحَدها بالطاعة
اإليمان عقائد يُحدد فهو للعقل، ا مضادٍّ شيئًا يفعل أن يستطيع أو يُريد وال بالطاعة، إالَّ
نور هو الذي للعقل، ويرتُك الطاعة تتطلَّبه ما قْدر عىل السابق) الفصل يف بيَّنَّا (كما
ينبغي الذي الدقيق املعنى تحديد ة َمهمَّ وخياالت، أحالًما إالَّ يرى ال ِبدونه والذي الفكر،
وجه عىل هنا، بالالهوت أعني وأنا حقيقتها. إىل الوصول بُغية العقائد هذه به تُفهَم أن
بواِعث (أي إليها يرمي الكتاب إنَّ ُقلنا التي الغاية إىل يُشري إنه حيث من الوحي التحديد،
تسميته يُمكن ما أي الصادقة) والتقوى الصحيح اإليمان عقائد أي وُطُرقه، الخضوع
الفصل املوضوع هذا يف (انظر الكتب من ُمعنيَّ عدٍد يف ينحِرص ال الذي هللا، بكالم حقيقًة
الحياة، يف وتعاليمه وصاياه لنا تأمَّ إذا الالهوت يتَِّفق الدقيق املعنى وبهذا عرش). الثاني
شامل فهو وبالتايل العقل، مع يتعارضان ال وهدفه غايته أن كما العقل، مع ا تامٍّ اتفاًقا
الفصل يف قبُل من بيَّنَّا فقد العموم وجه عىل الكتاب إىل بالنسبة أما الناس. جميع يخاطب
الطبيعة تاريخ عىل ال وحده التاريخي النقد عىل يقوم أن يِجب معناه تحديد أن السابع
أن بعد أننا افرتَْضنا فإذا وعندئٍذ، وحدها. للفلسفة األسايس امُلعطى هو الذي الشامل،
عنده ف التوقُّ ينبغي فال العقل، يناِقض ما فيه وجدنا للكتاب، الصحيح املعنى عن بحثنا
األفكار شأن شأنه — الكتاب يف الوصف، بهذا وجوده، يمكن ما ُكلَّ أنَّ يقنٍي عن نعَلم ألنَّنا
أو بالالهوت له ِصلة ال — اإلحسان من ذلك ينال أن دون الناس يَجهلها أن يُمكن التي
خوف. أي دون يشاء كما يفكر أن األمور هذه مثل يف فرٍد كلُّ يستطيع وبالتايل هللا، بكالم
للكتاب. العقل وال للعقل الكتاب يخضع أن ينبغي ال أنه قاطع، نحٍو عىل إذن، نستنتج

األسايس املبدأ بُطالن أو صحة عىل عقًال نُربهن أن نستطيع ال كنَّا ا فلمَّ ذلك، ومع
قائًال: ُمعرتض يعِرتض فقد وحَدها، بالطاعة يكون إنما البََرش خالص أن أعني لالهوت،20
كالبُلهاء ف نترصَّ بَدورنا فنحن أعمى إيمانًا العقيدة بهذه نؤمن كنا إن ذلك؟ نعتقد ِلَم

سبينوزا ويعِرتف للخالص كافية الطاعة أن وهو واحد مبدأ عىل الالهوت أو الشامل اإليمان يقوم 20

فلسفة، إىل الالهوت ل لتحوَّ ذلك صدق لو ألنه عليه الربهنة يستطيع ال العقل ولكن املبدأ، هذا بِصدق
فلسفية أو رياضية حقيقٍة عىل يحتوي إنه حيث من ال صحيح الالهوت فمبدأ بينهما، يُميِّز وسبينوزا
ُمعارًضا الالهوت يكون أن ذلك ويعني (الخلقية) التجربة وعىل النقد) (بعد التاريخ عىل قائم ألنه بل
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هذه ففي عقًال، األساس هذا عىل الربهنة يمكن أنه بيَّنَّا إذا أما الحكمة. إىل امُلفتقرين
أني هو ذلك، عىل وردي عنها. فصله يُمكن ولن الفلسفة من جزءًا الالهوت يُصبح الحالة
عىل أو الطبيعي، بالنور لالهوت األساسية العقيدة كشف يستحيل أنه عىل تماًما أوافق
ومع درجة. أقىص إىل رضوريٍّا الوحي كان وبالتايل مطلًقا، ذلك عىل أحد يربهن لم األقل
بشأنها لَدينا يكون بحيث بها امُلوحى العقيدة لهذه قبولنا نربر أن نستطيع فإننا ذلك،
يقينًا بشأنها ندَّعي أن نستطيع ال ألنَّنا أخالقي يقني إنه وأقول: األقل. عىل أخالقي يقنٌي
كان وقد العقيدة. بهذه األول الوحي وا تلقَّ عندما أنفسهم األنبياء إليه وصل ا ممَّ أعظم
الخطأ فمن وإذن الرسالة. هذه من الثاني الفصل يف بيَّنَّا كما خالًصا أخالقيٍّا األنبياء يقني
ف تتوقَّ الكتاب سلطة ألنَّ ذلك رياضية؛ براهني عىل الكتاب سلطة إقامة املرء يُريد أْن البنَيِّ
األنبياء اعتاد التي تلك من أقوى بُحَجج عليها الربهنة إذن يمكن فال األنبياء، ُسلطة عىل
يرتكز أن يُمكن ال املوضوع بهذا نفسه يقيننا إنَّ بل بُسلطتهم، الناس إلقناع استعمالها
وقد الخاصة. وُسلطتهم يقينهم أنفسهم األنبياء عليه أقام الذي هذا سوى أساس أي عىل
آية. (٢) واضح. خصب خيال (١) ثالث: دعائم عىل قائم األنبياء يقني أن قبل من بيَّنَّا
دعائم عىل يقينهم يُقيموا ولم والخري. العدل إىل تنزع نفس خاص، بوجٍه وأخريًا، (٣)
ُسلطتهم عىل الربهنة بها أمكنهم التي الوحيدة الدعائم هي هذه كانت وبالتايل أخرى،
الدعامة أنَّ عىل َمماتهم. بعد بكتاباتهم ولنا حياتهم، أثناء يف املبارش بالحديث للناس
وبالتايل وحَدهم، األنبياء عىل إالَّ تأثريها يرسي ال األمور) لبعض الخصب (التخيُّل األوىل
األُخرينَي الدعامتنَي عىل بأرسه ُمركًَّزا الوحي موضوع يف اآلخرين يقنُي يكون أن بُدَّ ال
21(٨ (اإلصحاح، التثنية سفر ففي موىسرصاحًة؛ إليه دعا ما وهذا والعقيدة. اآلية فقط:
خطأ، بيشء النبي تنبَّأ إذا ا أمَّ هللا، باسم صحيحة آية قدَّم نبي كلِّ بطاعة الشعب يأُمر
إبعاد أراد من شأن شأنه باملوت، عليه الحكم فيِجب هللا، باسم ذلك فعل لو حتى
األفعال وبخوارق باآليات ُسلطته دعم قد كان لو حتى الصحيح، الدين سبيل عن الناس

ُمفيًدا يكون قد ألنه أو يخَدعنا أن يُِرد ولم للفضيلة ُمتمثًال كان به برشَّ من ألنَّ معقول غري أو للعقل
الفلسفة. إليه تدعو ِلما يدعو ألنه أو للعقيدة

تُحبُّوا.» لكي بها واعملوا اليوم بها آُمركم التي الوصايا جميع «احفظوا :١ :(١١ ،١ :٨ (التثنية، 21

اليوم.» بها آُمرك أنا التي ورسومه وأحكامه وصاياه تحَفظ وال إلهك الرب تنىس أن «احذر :١١
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الصادق النبيَّ أن هي ذلك عىل ترتتَّب التي والنتيجة 22.(١٣ اإلصحاح التثنية، (انظر:
يعِرتف الرشطان هذان فيه يجتمع ومن وباملعجزة، بالعقيدة الكاذب النبي عن يتميَّز
األنبياء أما خداًعا، منه يَخَشوا أن دون يُطيعوه بأن الناس ويأمر صادًقا نبيٍّا موىس به
بمعجزاٍت قاموا ولو باطلة، آللهٍة يْدُعون أو هللا باسم ولو ً خطأ يتنبَّئون الذين فهم الكذَبَة
به وأعني فحسب، نفسه السبب لهذا بالكتاب نؤمن أن بَدورنا فعَلينا ذلك وعىل حقيقية.
والعدل باإلحسان حقيقًة أوصوا قد األنبياء أن نرى أننا وبما باآليات. مؤيَّدة عقيدته أن
كانوا بل عمًدا، خداعنا يُريدوا لم بأنهم نؤمن أن لنا يحقُّ آخر، يشء كلِّ عىل لوهما وفضَّ
الطاعة يف تكون إنما للبرش الروحية السعادة أنَّ إىل َدعوا عندما بإخالٍص يتحدَّثون
بأنهم بإقناعنا كفيل هذا فإن أيًضا، باآليات هذه دعوتهم أيَّدوا قد كانوا وملَّا واإليمان.
اقتناعنا ويزداد يتنبَّئون، كانوا عندما يَهذُون يكونوا لم وأنهم حديثهم، يف جادِّين كانوا
كالم بني التام االتفاق إنَّ إذ العقل؛ مع ُمتَِّفقة الخلقية تعاليمهم ُكلَّ أنَّ نرى عندما قوًَّة
القصوى، أهميته له أمر رسائرنا، أعماق يف يُوَجد الذي هللا وكالم األنبياء، أعطاه الذي هللا،
التي لتلك يقينها يف ُمماثلة الكتاب، من اآلن نَستخِلصها التي امُلعتقدات تكون وبذلك
بيَّنَّا قد أنَّنا والواقع بالفعل. النبيِّ من سِمعوه الذي الكالم من قبل من اليهود استخَلَصها
يف التاريخية الروايات ُمعَظم وكذلك األخالقية، الدروس أنَّ عرش الثاني الفصل نهاية يف
العقيدة عىل الربهنة يُمكن ال أنه حني فعىل وإذن تحريف. دون إلينا وصَلْت قد الكتاب
أمر لها َقبولنا فإنَّ ريايض، بربهان والكتاب كله الالهوت عليها يقوم التي األساسية
شهادات تؤيدها عقيدة تُقبَل أالَّ ا حقٍّ الرأي خطأ من ليكون وإنه حد. أبعد إىل مرشوع
يِجدوا أن رفيًعا مستًوى عقولهم تبلُغ ال الذين أولئك ويستطيع األنبياء، من العدد هذا كلِّ
ُمطلًقا تسليًما بها التسليم أنَّ عن فضًال للدولة، كبري نفع عنها وينتج العزاء، هذا كلَّ فيها

معجزة.» أو آيًة فأعطاكم+- حلم رائي أو ُمتنبِّئ بينكم فيما قام «إذا :١ :(١–٥ :١٣ (التثنية، 22

فنعبدها.» نعرفها لم غريبة آلهٍة إىل بنا تعال لك وقال عنها كلَّمك التي املعجزة أو اآلية ت تمَّ «ولو :٢
الرب تُحبُّون أنتم هل ليعلم ُممتحنُكم إلهكم الربَّ فإن الحلم رائي أو امُلتنبِّئ هذا كالم تسمع «فال :٣
تسمعون ولصوته تحفظون ووصاياه وتتَّقون تتَّبعون إلهكم «الربَّ :٤ ونفوسكم.» قلوبكم كلِّ من إلَهكم
إلِهكم الربِّ عن ليُزيغكم تكلَّم ألنه يُقتَل الحلم رائي أو امُلتنبِّئ «وذلك :٥ تتشبثونز» وبه تعبدون وإياه
إلُهكم الربُّ أمركم التي الطريق عن ويغويكم العبودية دار من وفداكم مرص أرض من أخرجكم الذي

بينكم.» من الرشَّ فاقَلعوا فيها تسريوا بأن

381



والسياسة الالهوت يف رسالة

الستحالة إالَّ ليشءٍ ال رفَضها الرأي خَطِل من إن أقول: خسارة. أو خطٍر أيَّ يستتِبع ال
عىل بِحكمة، حياتنا نُنِظم أن نودُّ عندما دائًما، نحِرص نحن فهل رياضيٍّا. عليها الربهنة
أفعالنا ُمعظم أليست الشك؟ أسباب جميع عنه تَِغب لم ما حقيقة بأنه يشء عىل نحكم أالَّ
تعاُرض يََرون من بأن ذلك، عن فضًال ألعرتف، إني اليقني؟ إىل ُمفتِقرة باملخاطر، حافلة
مملكته، من أحدهما استبعاد رضورة بالتايل ويََرون بينهما، فيما والالهوت الفلسفة
يُطالبون عندما نفسه مع منطقيٍّا تفكريهم يكون اآلخر، سبيل يف أحدهما إلغاء ورضورة
يرىض من إنَّ إذ عليه؛ الرياضية الرباهني إقامة ويحاولون متينة أُُسٍس عىل الالهوت بإقامة
يائًسا يكون أن بُدَّ ال العقل، يقني وبإنكار والفنون العلوم جميع وباحتقار العقل بإلغاء
العقل إىل يلتجئون داموا ما ُعذر، أي لهم نلتِمس أن نستطيع ال فإننا ذلك، ومع مخبوًال.
بالرباهني يُحاولون وعندما العقل، يقني إلنكار يقيني دافٍع عن ويبحثون العقل لهْدم
والنور العقل سلطة عىل يَقُضوا وأن وحقيقته، الالهوت ُسلطة رشعيَة يُثبتوا أن الرياضية
العقل؟ بسيادة االعرتاف إىل الالهوت يدفعون ذاتها، املحاولة بهذه أليسوا، الطبيعي،
النور ومن العقل من وضوحها كلَّ تستمدُّ الالهوت ُسلطة أن يفرتضون أنهم يبدو أال
الباطنية الشهادة عىل إال يعتمدون ال أنهم ذلك، من العكس عىل ادَّعوا إذا أما الفطري؟
عىل بأقوالهم نِثق أالَّ فيجب الكافرين، إلفحام إالَّ العقل إىل يلتجئون وال القدس، للرُّوح
بَيَّنَّا وقد وِكربهم. أهوائهم عن صادرة أنها عىل بسهولة نربهن أن نستطيع ألنَّنا اإلطالق،
اها سمَّ التي الخري بأعمال إالَّ تُوحي ال القدس الروح أن السابق الفصل يف تامٍّ بوضوٍح
23،(٢٢ :٥ (انظر: القدس الرُّوح ثمار غالطية أهل إىل الرسالة يف السبب لهذا بولس
عندما نفسه قرارة يف اإلنسان به يشُعر الذي الرضا إالَّ ذاتها يف ليست الرُّوح هذه وأن
روح، أي به تشهد فال ويقينها املْحَضة النظرية األمور حقيقة أما ة. َخريِّ أعماًال يؤدي
ادَّعوا فإذا الحقيقة. مملكة يف السلطة صاحب هو قبل، من بيَّنَّا كما وحده، العقل إن بل
وتكشف كذبًا، يتباهون فإنهم الحقيقة، يقني تمنحهم التي هي العقل غري ما روًحا بأنَّ

من يبدو والصالح.» واللطف واألناة والسالم والفرح املحبَّة فهو الرُّوح ثمر «أما :(٢٢ :٥ (غالطية، 23

Lettre,) ة الحقَّ الفلسفة لَديه أنه من يقنٍي عىل ألنه الصوفية ُمغاالة عىل سبينوزا هجوم الفقرة هذه
عليها يعتمد التي الباطنية الشهادة ولكن Verum index Sui بذاته معروف الحقيقي ألن (LXXVI

اإليمان. صدق مقياس هي وحَدها األعمال فإنَّ وبالتايل الخطأ، يف تُوِقع قد العقل خصوم
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يُفنِّد أن يخشون هم أو أهواؤهم، إليه تدفعهم الذي الباطل امُلسبَق ُحكمهم عن أقوالهم
جدوى؛ دون ولكن امُلقدَّس بالعالم فيحتمون منهم، الناس يسخر وأن أقوالهم الفالسفة
عنهم، ُقلناه ما حسبُنا ولكن، العقل؟ جاللة يف يطَعُن ملن ملجأ يكون أن يُمكن معبٍد فأي
عن الفلسفة فصل أجله من يتحتَّم الذي السبب بيَّنُت قد أكون أن رأيي إلثبات يكفي إذ
منهما أيٍّ وْضع املستحيل من أن وبيَّنُت منهما، لكلِّ األساسية املاهية وأوضحت الالهوت،
عىل األخرى مع تتعاَرض ال التي الخاصة، مملكته منهما لكلٍّ إنَّ (إذ األخرى خدمة يف
خْلط عن تَنتُج التي امُلتناِقضات عن الظروف، يل سنحت كلَّما كشفُت وأخريًا اإلطالق)،
والفصل التمييز عىل ُقدرتهم وعدم امَلبَْحثنَي، هذين بني العجيب النحو هذا عىل الناس
منفعة من أبًدا أُقلِّل ال بأني أخرى24⋆ مرة أُنوَِّه أن أودُّ بحثي يف أستمرَّ أن وقبل بينهما.
هي الطاعة أن لنا يُبنيِّ أن الفطري النور يستطيع ال إذ — الوحي أو — املقدس الكتاب
بفضٍل يَتِمُّ ذلك بأنَّ يُخربنا الذي هو وحده الوحي إنَّ بل الخالص،25⋆ طريق وحدها
إذ للناس، كبريًا عزاءً يُقدِّم الكتاب أنَّ يتَِّضح ذلك ومن العقل، َفهم عن يندُّ خاصٍّ إلهٍي
حالة إىل تَِصل أن البرش من للغاية ضئيلة فئٌة تستطيع حني عىل طاعته، الجميع يستطيع
يف الشكُّ لتملََّكنا الكتاب، شهادة لَدينا تكن لم فلو ذلك وعىل العقل. طريق عن الفضيلة

الناس. من األعظم واد السَّ خالص

االعرتاض عىل املؤلِّف يُجيب املذكور الكتاب (يف (Ph. I.S., p. 115 (113)) نفسه الكتاب ⋆ انظر 24

كان لو امُلصلحون يقول كما (أو الكتاب عىل حاكمة الفلسفة كانت لو نفسه: إىل هه يُوجِّ الذي اآلتي
لتكوين للنفس occasion مناسبة الكتاب أن هو والردُّ الكتاب؟ فائدة فما النقل) عىل سابًقا العقل

للتفكري). ُمفيدة ة مادَّ إنه أي الصحيحة؛ األفكار
أن ،béatitude للنعيم أخرى وبعبارة للخالص، يكفي أنه يُعلِّمنا العقل دون وحده الوحي إن ⋆ أي 25

رها تَصوُّ الرضوري من ليس وأنه مفروضة، وأوامر قوانني بوصفها اإللهية املشيئة أحكام بتطبيقنا يَتِمَّ
الرابع. الفصل يف ذلك عىل برهنُت وقد أزلية. كحقائق
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عرش السادس الفصل

الفرد حق الدولة،1 مقومات
احلاكم3 حق واملدين،2 الطبيعي

الالهوت أنَّ وبيان والالهوت، الفلسفة بني الفصل عىل منصبٍّا اآلن حتى اهتمامنا كان
يف امُليضُّ يمكن حدٍّ أي إىل نتساءل: لكي الوقت حان واآلن التفلسف. حرية فرٍد لكل يرتُك
منهجية بطريقة هذا بحثنا يف نسري ولكي الدول. أفضل يف والقول الفكر حرية ُممارسة
لكلِّ الطبيعي الحقُّ ما أوًال: ونتساءل الدولة، عليها تقوم التي األسس بُمعالجة سنبدأ
ُمجرَّد الطبيعي وبالتنظيم الطبيعي بالحق4 أعني والدولة. الدين عن النظر بغضِّ إنسان،
موجود كل أنَّ بها نُدرك التي القواعد وهي فرد، كل طبيعة بها تتميَّز التي القواعد
طبيعتها، بحكم األسماك، عىل يتحتَّم فمثًال . ُمعنيَّ نحٍو عىل حتميٍّا وسلوكه وجوده يتحدَّد

الكلمة ترجمة وكالهما La communauté politique السياسية الجماعة   FM ويف الدولة Ap يف 1

والسياسة). الالهوت يف رسالة من ،٣ الهامش (انظر Republica الالتينية
املؤلف. مقدمة من ،٥ الهامش انظر 2

يف سبينوزا تكرار بعد .Le Souverain Pontife العليا لطة FM  السُّ ويف Le souverain الحاكم   Ap يف 3

.١٦٧٠ سنة نرشه ينوي كان عندما واحد نفٍس يف كتَبَه وكأنه الفصل هذا يف يُركِّز السابقة الفصول

تُرتَجم التي Jus naturale طبيعي حق كلمة معنى نعِرف أن يَِجب الفصل هذا يف سبينوزا آراء لفهم 4
يمتلكها رشعية ُسلطة أو pouvoir قوة ليس الطبيعي فالحق Droit naturel بلفظي عادًة الفرنسية يف
لقوانني طبًقا السلوك حق هو الطبيعي الحق رشعية. ال أو رشعية قوة الطبيعة يف تُوجد ال ألنه اإلنسان
الذي الحقُّ وهو وجوده عىل املحافظة يف ه حقُّ إنَّه أي بالفعل، يقوم من لطبيعة وطبًقا العامة الطبيعة

.(Ethique, III, prop. 7) فرد كل به يتمتَّع
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لقانون طبًقا باملاء، األسماك تستمتع وبالتايل الصغري، منها الكبري يأُكل وأن تعوم أن
ُمطَلٍق بحقٍّ تتمتَّع أنها نجد ذاتها، يف الطبيعة إىل نظرنا إذا أنَّنا والواِقع ُمطلق. طبيعي
ألنَّ ُقدرتها؛ امتداد بقْدر يمتدُّ الطبيعة حقَّ إنَّ أي سيطرتها تحت يدخل من كلِّ عىل
قدرة كانت ملَّا ولكن يشء. كلِّ عىل ُمطَلق حقٌّ له الذي نفسه هللا قدرة هي الطبيعة قدرة
ترتَّب فقد الطبيعية، املوجودات ُقدرات مجموع تكون أن تعدو ال كلها الشاملة الطبيعة
حقَّ إنَّ أي ُقدرته، تحت يقع ما كلِّ عىل ُمطَلق حقٌّ طبيعي موجوٍد لكلِّ يكون أن ذلك عىل
للطبيعة األعظم القانون كان وملَّا الخاصة. ُقدرته حدود يف يدخل ما كل يشمل فرد كلِّ
فقط، نفسه إىل وبالنظر وضعه، عىل يبقى أن استطاعته بقدر يُحاول يشء كلَّ أنَّ هو
عىل البقاء يف ُمطَلق حقٌّ موجود لكلِّ يكون أن ذلك عىل فينبني آخر، يشء أليِّ اعتباٍر دون
ويف يفعل. أن طبيعيٍّا عليه يتحتَّم كما ويسلك يُوَجد أن يف قبل) من ُقلنا (كما أي وضعه،
العقول ذوي بني أو األخرى، الطبيعية واملوجودات الناس بني فارًقا نِجد ال الصدد، هذا
والواقع العقول. وضعاف واألغبياء النفوس أصحاء بني أو منها، ُخلو ُهم ومن السليمة
طبًقا يسلك ألنه ُمطلًقا؛ ا حقٍّ يُمارس إنما الطبيعة لقوانني طبًقا شيئًا يفعل من كلَّ أنَّ
أنهم عىل الناس إىل ننُظر ما فبَقْدر ذلك، سوى يفعل أن يُمكنه وال طبيعته عليه تُمليه ِلما
يعِرف لم فمن واحًدا؛ وضًعا جميًعا لهم أن نِجد وحَدها، الطبيعة ُحكم تحت يعيشون
خاضع ُمطَلق، لحقٍّ طبًقا يعيش فاِضلة، حياة عىل بعُد يحُصل لم من أو بعده، العقل
ا حقٍّ للحكيم أنَّ وكما العقل، لقوانني طبًقا يعيش من شأن شأنه وحَدها الشهوة لقوانني
للجاهل، فإنَّ العقل، لقوانني طبًقا يحيا من أي العقل، به يأُمر ما كلَّ يعمل أن يف ُمطلًقا
نحَوه، الشهوة تْدَفُعه ما كلَّ يفعل أن يف ُمطلًقا ا حقٍّ خلقية، صفٍة أيَِّة من ُخلٌو هو ولِمن
تعرتف ال التي نفسها، بولس عقيدة هي وتلك الشهوة،5 لقوانني طبًقا يعيش أن أي

الطبيعة). سيطرة تحت يعيشون الناس دام ما (أي الرشيعة قبل الخطيئة بوجود

نفسه الوقت ويف للفرد، ة الخاصَّ املصلحة ترعى ال إنَّها أي اإلنساني للعقل وفًقا الطبيعة تسري ال 5

ألنَّ ُمعارضتها أو الطبيعة إماتة ذلك يعني وال ِنسِبيَّان، والرشَّ الخري ألنَّ رشٌّ أو خري الطبيعة يف ليس
Ethique,) طبيعي يشء أيًضا وامُلجتَمع طبيعي يشء نفسه فالعقل مملكة داخل َمملكًة ليس اإلنسان
يُعارض ألنَُّه روسو) عن (وكذلك هوبز عن هنا سبينوزا ويختلف ،(IV, prop. 35, corrol. Et school
وهو الطبيعة إىل امُلجتمعات أقَرُب هو ُمجتمع أفضل ألن ،(Lettre, L) املجتمع حالة مع الطبيعة حالة
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حسب ال والقدرة، الرغبة حسب يتحدَّد إنساٍن لكل الطبيعي الحقَّ فإنَّ ذلك، وعىل
عىل بل العقل، قوانني مع أفعالهم تتَّفق أن الناس جميع طبيعة يف وليس السليم. العقل
األنموذج معرفة يستطيعوا أن وقبل امُلطبق، الجهل من حالة يف الجميع يُوَلد العكس
انقىض، قد حياتهم من األكرب الجزء يكون الفاضلة، الحياة وُممارسة للحياة الصحيح
إىل ُمضطرِّين ذلك خالل يكونون أنهم عىل الرتبية. من عاٍل مستًوى عىل كانوا ولو حتى
لداِفع يَخضعوا أن أي الراهنة، حالِتهم عىل استطاعتهم، بقْدِر يَبَقوا، أن وإىل يعيشوا أن
الحياة عىل الفعلية الُقدرة من وحَرَمتْهم سواه، تُعِطهم لم الطبيعة ألن وحده؛ الشهوة
الصحيح، الذهن لقوانني طبًقا العيش يستطيعون ال فهم ثم ومن السليم، للعقل وفًقا
يراه ما كلَّ فإنَّ ذلك وعىل األسد؛ طبيعة لقوانني طبًقا يحيا أن القطُّ يستطيع ال كما
السليم، بالعقل مدفوًعا ذلك يف أكان سواء له، نافًعا وحَدها الطبيعة ململكة الخاضع الفرد
بأيَِّة عليه يستويل وأن ُمطَلق، طبيعي لحقٍّ طبًقا يشتهيه أن له يحقُّ انفعاالته، بقوَِّة أو
غريها، من أيرس أخرى وسيلٍة بأية أم لوات، بالصَّ أم بامُلخادعة، أم بالقوة، سواء وسيلة،

له. عدوٍّا غرضه تحقيق من يمنعه من يَُعدَّ أن إذن له يحقُّ وبالتايل
الناس جميع فيهما ينشأ اللَّذين الطبيعينَي والتنظيم الحقَّ أنَّ ذلك من ونستنِتج
أو فيه يُرَغب ال ما إالَّ يَحُظران ال حياتهم، من األكرب الجزء طوال بموجبهما ويعيشون
أيَّ وال الخداع وال الغضب وال الكراهية وال النزوع يمنعان ال فهما أحد، يستطيعه ال ما
العقل قوانني عىل تقترص ال الطبيعة إنَّ إذ ذلك؛ يف عجب وال الشهوة، إليه تدفع يشء
إنها بل البرش، عىل وامُلحافظة الحقيقية املنفعة هو الوحيد هدفه يَُعدُّ الذي اإلنساني
بأكملها، للطبيعة األزيل بالنظام امُلتعلِّقة األخرى القوانني من له نهاية ال ما عىل تشتِمل
تُحتِّم التي وحَدها هي النظام هذا ورضورة منها. ضئيًال جزءًا إالَّ اإلنسان يُمثِّل ال التي
لنا بدا فُكلَّما ذلك وعىل ُمعيَّنة. بطريقٍة وتسلُك تُوَجد أنَّ الطبيعية املوجودات كلِّ عىل
إالَّ األشياء نعرف ال أنَّنا إىل يرِجع فذلك سيِّئ أو ُمتناِقض أو ُمضِحك يشء الطبيعة يف

العبودية ال الحرية هي امُلجتمع فغاية شيئًا، منها ينُقص وال غريه مع باجتماعه الفرد قوة من يزيد الذي
ليس فسبينوزا السواء. عىل والشهوَّة العقل تشمل التي الطبيعية بالطُُّرق ذلك ويتمُّ العرشون)، (الفصل
ويجب والرجاء)، (الخوف ُمماثلة أخرى بانفعاالٍت الجارف االنفعال يُعارض ألنه البعض يظنُّ كما ِمثاليٍّا

واملجتمع. العقل تُمثِّل ألنها ُسلطتها استعمال أساءت ولو حتى للقوة ُممثِّلة الدولة تكون أن
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يشء كلُّ يُنظَّم أن يف ورغبتنا واتِّساِقها، الكاملة الطبيعة بنظام الكبري جهلنا وإىل جزئيٍّا،
الطبيعة نظام إىل بالنسبة قبيًحا يكون ال العقل يَستنِتجه ما أنَّ مع عقلنا، يُمليه ما حسب

وحدها. (اإلنسانية) طبيعتنا لقوانني بالنسبة بل وقوانينها الكاملة
طبًقا يعيشوا أن للناس كثريًا األنفع من أن شك، دون الصحيح من يظلُّ أنه عىل
نفٌع فيه ما تحقيق إىل إالَّ تتَِّجه ال ُقلنا كما ألنَّها اليقينية، ومعايريها عقولهم لقوانني
بقْدر خوٍف كلِّ من أماٍن يف العيش يودُّ إنسان كلَّ فإن ذلك، عن وفضًال للبرش. حقيقي
العقل دام وما يشاء، ما يفعل أن يستطيع فرد كل دام ما ُمستحيل ذلك ولكن اإلمكان،
واحد إنسان يُوَجد ال أنه والواقع والغضب. الكراهية حقوق عىل تعلو حقوًقا يُعطي ال
إنسان يُوَجد فال ثَمَّ ومن وامُلخادعة، والغضب والكراهية العداء وسط قلٍق دون يعيش
يف يعيشون الناس أنَّ أيًضا ولنلَحْظ استطاعته. بقْدر ذلك من الخالص يُحاول ال واحد
كما — عقولهم وا يُنمُّ لم إْن الحياة لرضورات عبيًدا ويَظلُّون يَتعاَونوا لم إذا عظيم شقاءٍ
أمان يف الناس يعيش لكي أنه تام بوضوٍح لنا يظهر ثَمَّ ومن الخامس. الفصل يف بَيَّنَّا
من وكان واحد، نظاٍم يف د التوحُّ إىل يسعوا أن عليهم لزاًما كان ممكن، نحٍو أفضل وعىل
أصبح جميًعا، األشياء عىل الطبيعة بحكم منهم، كلٍّ لدى كان الذي الحقَّ أنَّ ذلك نتيجة
عىل وإرادتهم، الجميع قوة بل شهوته، أو قوته فيه تتحكم تُعْد ولم الجماعة، إىل ينتمي
(إذ الشهوة اتِّباع عىل وا أرصُّ قد الناس كان لو تفشل أن هذه مُلحاولتهم بُدَّ ال كان أنه
عليهم لزاًما كان فقد وإذن مختلف)، اتجاه يف فرد كل يسري أن تُحتِّم الشهوة قوانني إنَّ
لتوجيهات يشء كلِّ إخضاع عىل حاسم، وتعاهد تنظيم طريق عن بينهم،6 فيما يتَّفقوا أن
السليم)، للحسِّ فاقًدا يبدو ال حتى رصاحًة ُمعارضته أحٌد يستطيع ال (الذي وحده العقل
ما بمثل الناس ُمعاملة وعىل لآلخرين، أرضاًرا تُسبب ما بقْدر الشهوة جماح كبِْح وعىل

املصلحة فوق ة العامَّ املصلحة بوضع األفراد كل من «Promesse «وعد عىل االجتماعي التنظيم يقوم 6

(وهو الجميع يُمثِّل شخٍص تعيني إىل ينتهي بل ُمجرًَّدا ليس االجتماعي «pacte «التحالف وهذا الخاصة،
حقها لها فوضت التي الجماعة سلطة يمثل فإنه فرًدا كان ولو حتى جماعية شخصية األحيان أغلب يف
بمحِض السيايس ه حقَّ يُفوِّض الذي الجمهور الطرفني: بني contrat العقد ينشأ وبالتايل وسلطتها)
فالتحالف الحاكم، أو الُعليا لطة السُّ أي التفويض هذا عىل بناءً الحق هذا يملك الذي والشخص اختياره
يدلُّ فإنه العقد أما serment بالقسم إعالنه يتم والذي الجماعي للعمل الخلقي الجانب عىل يدلُّ pacte

القانوني. الجانب عىل
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عىل يُحافظون كانوا لو كما اآلخرين حقِّ عىل املحافظة عىل وأخريًا به، يعاملوا أن يُحبُّون
ُمعينة برشوٍط إبرامه وجَب ومضمونًا َمتينًا التحالُف هذا يكون ولكي الخاص. هم حقِّ
أمًال إالَّ خري أنه يعتِقد ما يرتُك ال أحًدا أنَّ للطبيعة شامل لقانوٌن إنه اآلن. سنفحصها
يف أمًال أو منه أعظم لرشٍّ تجنُّبًا إالَّ ا رشٍّ يقبل وال أكرب، َرضٍر من خوًفا أو أعظم، خري يف
وقد الرشين، وأهون الخريَين أعظم له يبدو ما فرٍد كلُّ يختار أُخرى، وبعبارٍة أكرب، خري
أقول: وال الرشين أهون أو الخريَين أعظَم االختيار لحظة يف يبدو ما أقول: أن دُت تعمَّ
الطبيعة يف مسطور القانون وهذا حكمه. مع بالرضورة ُمتَِّفًقا يكون نفسه الواقع إنَّ
يغُفل أن ألحٍد يُمكن ال التي األبدية الحقائق بني نضعه أن علينا تُحتِّم بقوٍَّة البرشية
النية)7⋆ يسء كان إذا (إالَّ يَِعَد أن يُمكن ال أحًدا أنَّ رضورة القانون هذا عن وينتُج عنها.
خوًفا إالَّ هذا، بوعده ُمطلًقا يَفي أن يُمكن وال يشء، كلِّ عىل له الذي الحقِّ عن بالتخيل
أن عىل أجربَني ا لصٍّ أن لنفِرتْض اإليضاح يف وزيادة أكرب. خري يف طمًعا أو أعظم َرشٍّ من
وحدها، بُقدرتي ًدا ُمحدَّ الطبيعي ي حقِّ كان ا وَلمَّ يشاء، وقتَما ثَروتي كلَّ بإعطائه أِعَده
أيٍّا كاذبًا، وعًدا بإعطائه اللِّصِّ من ل التنصُّ استطعُت إذا أنَّني شكَّ فال قبل، من بيَّنُت كما
دون يُريده الذي العقد أُبِرم أن أي ذلك، أفعل بأن يل يسَمُح الطبيعي ي حقِّ فإنَّ كان،
بأالَّ نية، ُحسن عن ما، شخًصا وعدُت أنَّني أيًضا ولنفِرتض به. أِيفَ أْن ِنيَّتي يف يكون أن
قطعُت أنَّني أدركُت ثُمَّ غذاء، أيَْرس عن حتى أمتِنَع وأْن يوًما، عرشين طيلة طعاًما أتناَوَل
القانون كان ا فَلمَّ ر َ الرضَّ أعظَم بي سيُلِحق له وفائي وأنَّ بالُحمق، يتَِّسم عهًدا نفيس عىل
التحلُّل يف امُلطَلق ي حقِّ استخدام أستطيع فإنِّي ين، َّ الرشَّ أهون اختيار يُلِزمني الطبيعي
يل ص يُرخِّ الطبيعي القانون إنَّ وأقول: به. وعدُت ا ِممَّ يشءٍ أيِّ تنفيذ وعدم العقد، هذا من
يَقيني، حقيقي سبٍب عىل بناءً بوعدي، صنًعا أسأُت أنِّي أرى أكنُت سواءً بوعدي، أيف بأالَّ
تَراُجعي يف ُمخطئًا أم ُمصيبًا أكنُت سواء الحالتنَي، ِكلتا ففي الظن، ُمجرَّد عىل بناءً أو
تُمليه ِلما طبًقا الوسائل بكلِّ أتَجنَّبَه أن وحاولُت أعظم، ا رشٍّ خشيُت قد أكون قلتُه، ا عمَّ

بني التمييز لنا يحقُّ والرش، الخري Droit commun العام القانون يُقرِّر حيث امُلجتَمع، حالة ⋆ يف 7

سلوكه عىل فرد كلُّ يحُكم حيث الطبيعة حالة يف ولكن نية، سوء عن والتحايُل ِنيَّة ُحسن عن التحايُل
له تراءى لو يُبِطلها وأن بل ها، يُفرسِّ وأن القوانني لنفسه يضع أن يف امُلطَلق الحقُّ له ويكون الخاص

نية. بسوء يتحايَُل أحًدا ر نتصوَّ أن يُمكن ال هذه الطبيعة حالة يف ذلك؛
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انحلَّ املنفعة، بطلِت فإذا بمنفَعِته، رهٌن عقٍد أي صحة أن نَستنِتج ذلك ومن الطبيعة.
أن آَخَر من إنساٌن يَطلُب أن الغباء من يكون ثَمَّ وِمن ساريًا، يُعْد ولم الحال، يف العقُد
من يرضُّ العقد فْسخ أن له يُبنيِّ أن نفسه الوقت يف يُحاِوَل أن دون األبد، إىل بعقٍد يلتِزم
لو أنه اآلن ولنلَحِظ الدولة. تأسيس يف للغاية ة ُمهمَّ نقطة وهذه ينفعه. ا ِممَّ أكثر يفَسُخُه
لهم يجلُب الدولة تأسيس أنَّ ويُدركون العقل، لهداية بسهولٍة ينقادون جميًعا الناس كان
ولحاَفَظ أبًدا، بالِخداع منهم أحٌد رِيضَ َلما حد، أقىص إىل رضوري أمٌر وأنه كبريًا، نفًعا
األسمى، الخري هذا عىل اإلبقاء يف منهم رغبًة وذلك لها؛ حدَّ ال ٍة بدقَّ العقود عىل الجميع
عىل سيُحافظون عندئٍذ كانوا أنهم كله ذلك من واألهمُّ الدولة، عىل امُلحافظة هو الذي
لهداية أنفسهم الناس جميع يرتُك أن امُلستبَعد من ولكن للدولة. دعامة أقوى وهو والئهم،
والغرور8 البُخل عليه يُسيِطر ما وكثريًا شهوته، فرٍد كلِّ عىل تُسيطر إذ وحده؛ العقل
بالرغم فإنه، السبب ولهذا العقل. صوت سماع معه يستحيل حدٍّ إىل والكراهية والحسد
الكلمة طريق عن يعدون، عندما نيتهم صفاء عىل ُمقنعة شواهد يُقدِّمون الناس أنَّ من
إالَّ اآلخر ِنيَّة بُحسن يثَِق أن يستطيع ال أحًدا فإنَّ بعهودهم، بالوفاء املكتوب، امليثاق أو
الطبيعي للحقِّ طبًقا شخٍص كلُّ يستطيع إذ الوعد؛ هذا إىل إيجابي ضماٌن أُضيف إذا
أكرب، رشٍّ من خوًفا أو أعظم خرٍي يف طمًعا إالَّ العقد باحرتام يلتِزم وال الحيلة، إىل االلتجاء
يُفوُِّض ما فِبَقْدر قبل، من بَيَّنَّا كما بُقدرته، ًدا ُمحدَّ فرٍد لكلِّ الطبيعي الحقُّ كان ا َلمَّ ولكن
لهذا ه َحقِّ عن بالرضورة يتخىلَّ فإنَُّه آَخر، فرٍد إىل الخاصة ُقدرته كرًها، أو طوًعا ما، فرٌد
بإرهابهم عليهم والسيطرة بالقوَّة اآلخرين إجبار له تُتيح ُمطلقة ُسلطة له ومن اآلخر،
ال وهو الناس، جميع عىل ُمطَلق حقٌّ له يكون الجميع، يخشاه بحيث الشديد، بالعقاب
ال الرشط هذا وبدون يشاء، ما تنفيذ عىل بُقدرته احتفاظه بقْدر إالَّ الحقِّ بهذا يحتِفظ
بإطاعته، ُملزًما منه، أكرب بقوة يتمتَّعون ن ِممَّ أحٌد يكون ولن ُملًغي، ويُصبح أمُره ذُ يُنفَّ

ذلك. يشأ لم إذا
تعاُرٍض أدنى دون إنساني ُمجتمع به ن يتكوَّ أن يُمكن الذي الرشط سأعِرض واآلن
يِجب أنه هو الرشط هذا ا. تامٍّ احرتاًما عقٍد كلِّ احرتام به ويُمكن الطبيعي، الحق مع
الحقُّ امُلجتََمع لهذا يكون بحيث ُقدرة، من له ما كلَّ امُلجتََمع إىل يُفوِّض أن فرٍد كلِّ عىل

.Vana لفظ معنى ن يتضمَّ الذي الغرور Gloria الالتيني باللفظ هنا سبينوزا يقصد 8
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فرٍد كلِّ عىل يتعنيَّ التي األوامر إعطاء يف امُلطَلَقة لطة السُّ أي يشء، كلِّ عىل امُلطَلق الطبيعي
املجتمع نظام ى ويُسمَّ الشديد، العقاب من خوًفا ا وإمَّ اختياره، بمحِض ا إمَّ يُطيعها أن
جماعة يف الناس اتِّحاد هي فالديمقراطية بالديمقراطية.9 النحو هذا عىل ُق يتحقَّ الذي
يلتزم ال الحاكم إن القائلة: النتيجة ذلك عىل وترتتَّب قدرتها، يف ما كل عىل ُمطلق حقٌّ لها
رصيح عقٍد بموَجب له، فوَّضوا قد ألنهم يشء10 كل يف الجميع عىل ويِجب قانون، بأيِّ
كله. الطبيعي هم حقِّ أي أنفسهم، عىل املحافظة عىل لديهم كانت ُقدرة كلَّ ضمني، أو
يف يُصبحوا أن عليهم لكان الحق، هذا من يشء بأيِّ ألنفسهم يحتِفظوا أن أرادوا ولو
وما ذلك، يفعلوا لم ولكنهم مؤكًدا، دفاًعا الحقِّ هذا عن الدفاع عىل قادرين نفسه، الوقت
ملشيئة خضعوا نفسه السبب ولهذا الحكم. ويسقط الفرقة تحُدث أن دون ليفعلوه كانوا
رأينا (كما امُلطَلق الخضوع هذا تَمَّ أن وبعد املشيئة. هذه كانت أيٍّا الحاكمة، لطة السُّ
إال — نفسه العقل مُلقتَضيات طبًقا أم الرضورة، ضغط تحت ذلك أكان سواء قبل) من
عىل اإلبقاء إىل يَدعونا الذي العقل ِضدَّ وَعِملنا القائمة، لطة للسُّ أعداء نكون أن ِشئنا إذا
الحاكم، به يأمر ما كل حرفيٍّا ننفذ بأن ُملزمني نُصِبح فإنَّنا — قوانا بكلِّ التنظيم هذا
أهَوِن اختيار يعني ألنه العقل به يأُمُرنا ما وهذا التناُقض. يف غاية أوامره كانت لو حتى
إلرادة الخضوع خَطر مواجهة بسهولٍة يستطيع الفرد فإن ذلك، إىل وباإلضافة ين، الرشَّ
يملك ما بقْدر إالَّ يشاء بما يأُمر أن يف الحقَّ يكتِسب ال الحاِكم إنَّ إذ ومشيئته؛ اآلخر
الحقُّ هذا وتحوَّل األمر، يف الحقَّ ذاته الوقت يف فَقَد فَقَدها فإذا بالفعل، الُعليا السلطة
لذلك عليها؛ واملحافظة السلطة هذه عىل الحصول يَستطيعون من أو يستطيع، من إىل
عىل وحرَصهم ِفطنتَهم ألنَّ للغاية، ُمتناِقضة أواِمَر الُحكَّام يعطي أن النادر من كان
وتوجيه ة، العامَّ املصلحة عىل َهر بالسَّ حدٍّ أقىص إىل ون يهتمُّ تجعلهم بالسلطة االحتفاظ
يف يستمرَّ أن أحٌد يستِطْع لم سنيكا، يقول وكما العقل. ألحكام وفًقا جميًعا األمور ة دفَّ

فيه. ق تتحقَّ الحرية ألنَّ األمثل، النظام هي بل فحسب للحكم نظاًما الديمقراطية ليست 9
املوجودات، طبائع تُغريِّ أن تستطيع ال ألنها نفسها لطة السُّ هذه إال الحاكم لُسلطة حدٌّ هناك ليس 10
محدودة نفسه الوقت يف ولكنَّها للرعية دستوري ضمان أي يُعطي ال سبينوزا ألنَّ ُمطلقة الحاكم فُسلطة
يشاء، كيف الطاغي الحاكم يُديرها آلة ُمجرَّد ألصبحت وإالَّ وجودها عىل تُحافظ التي الرعية بطبيعة
ُمطابق وهذا به يلتِزم ولم العقد وخَرق العهد نقض ألنه ُسلطته عنه ُسِلبَت طاغية إىل الحاكم ل تحوَّ فإذا

األشياء. ولطبيعة للعقل
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امُلتناِقضة القرارات من الخوف فإنَّ ذلك، عن وفضًال العنف، طريق عن طويًال الُحكم
من يكون يكاد أنه أولهما لسبَبنَي: وذلك خاصٍّ بوجٍه الديمقراطي الحكم نظام يف يَقلُّ
الغاية أنَّ وثانيهما ُممتِنع. أمٍر عىل كبري ُمجتمع داخل الناس، أغلبية يتَِّفق أن امُلستحيل
تخليص قبل، من ُقلنا كما هو، عليه تقوم الذي واملبدأ الديمقراطية إليها تَرمي التي
بحيث العقل حدود يف اإلمكان بقدر عليهم واإلبقاء العمياء الشهوة سيطرة من الناس
الحاكم عاِتِق فعىل كله، البناء انهار األساس هذا خضع فإذا وسالم. وئاٍم يف يعيشون
بقانوٍن يعرتفوا وأالَّ أوامره تنفيذ الرعايا وعىل املبدأ، هذا عىل امُلحافظة مهمة تقع وحَده
العبد، إنَّ إذ عبيد؛ إىل الرعايا نُحيل املبدأ بهذا أنَّنا ُمدٍَّع يدَّعي وقد الحاكم. يَُسنُّه ما إالَّ
هذا أنَّ غري يشاء. ما يفعل من والحرُّ آخر، إنساٍن أمَر ذ يُنفِّ من هو الناس، يَظنُّ كما
ال أنه حدِّ إىل شهوته عليه تُسيطر الذي الفرد أنَّ فالواِقع ُمطَلقة، ة ِصحَّ صحيًحا ليس
العبودية، درجات أحطِّ يف يكون الحقيقية، مصلحته تتطلَّبُه ما يفعل أو يرى أن يستطيع
الذي السلوك ا أمَّ وحده، العقل بهداية يعيش أن إرادته بمْحِض يختار الذي فهو الحرُّ أما
يجعل ال فإنه ما، نحٍو عىل الُحريَّة عىل يَقيض أنه فمع بالطاعة، أي ألمر، تلبيًة ق يتحقَّ
كانت فإذا للفعل؛ ه امُلوجِّ الداِفع هو كذلك يجعله الذي إنَّ بل الحال، يف عبًدا به يقوم من
ق يُحقِّ ال عبًدا الفاعل يكون الفاعل، مصلحة ال بالفعل، اآلِمر مصلحة تحقيق الفعل غاية
بوصفها اآلمر مصلحة فيه تُؤَخذ ال الذي الُحكم نظام أو الدولة ا أمَّ الخاصة، مصلحتَُه
الحكم يُطيع من يَُعدَّ أالَّ الواجب فمن — كله الشعب مصلحة تُراعي بل أسمى، قانونًا
التي تلك حرية الدول أكثر تكون ذلك وعىل مواطنًا، بل ة، خاصَّ مصلحًة ق يُحقِّ ال عبًدا
— أراد إذا — فرد كلُّ يستطيع الدولة هذه مثل ففي السليم. العقل عىل قوانينها تعتِمد
عبيًدا، األطفال يكون ال وكذلك للعقل، وفًقا اختياره بمحِض يعيش أن حرٍّا،11⋆ يكون أن
قبَل األطفال مصلحة تبغي اآلباء أوامر ألنَّ آبائهم، أوامر بإطاعة ُملزمون أنَّهم من بالرغم

يهتدي ما بقدر حرٍّا يكون أن شكَّ فال فيه يعيش بلد أي يف حرٍّا يكون أن اإلنسان ⋆ يستطيع 11

ق يتحقَّ وال السالم، إىل يهدي لذلك) Hobbes هوبز نظرية ُمعارضة من (بالرغم العقل ولكن بالعقل،
حرٍّا كان ُكلَّما أي العقل لهداية نفسه اإلنسان ترك كلَّما ثَمَّ ومن للبلد، ة العامَّ القوانني باحرتام إالَّ السالم

له. يخضع الذي الحاكم أوامر تنفيذ وعىل القوانني هذه عىل ِحرُصه زاد
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من هو العبد ييل: كما نُصوغه واملواطن، واالبن العبد بني كبري فرق إذن فهناك يشء. كلِّ
عىل بناءً ذ، يُنفِّ من هو واالبن سيِّده، مصلحة ق تُحقِّ التي لألوامر الخضوع إىل يُضطرُّ
أوامر عىل بناءً ذ، يُنفِّ من فهو املواطن وأما الخاصة، مصلحته ق تُحقِّ أفعاًال والديه، أوامر

الشخصية. مصلحته وبالتايل العامة، املصلحة ق تُحقِّ أفعاًال الحاكم،
لتُه فضَّ الذي الديمقراطي الُحكم مبادئ الكفاية فيه بما اآلن حتى بيَّنُت أني أظنُّ
التي الحرية عن بُعًدا وأقلَّها الطبيعة إىل أقربَها يبدو ألنه األخرى، الحكم أنظمة عىل
فرٍد إىل الطبيعي ه حقَّ فرٍد أي يُفوِّض ال الديمقراطي النظام ففي لألفراد، الطبيعة تُِقرُّها
املجتمع، من العظمى12 الغالبية إىل يُفوُِّضه بل يشء، يف ذلك بعد يُستشار ال بحيث آَخر
الحالة يف قبل من الحال كان كما األفراد يتساوى وفيه منه، جزءًا ذاته هو يؤلِّف الذي
أفضل ألنه هذا الُحكم نظام عن رصاحًة الحديث أردُت أخرى، ناحية ومن الطبيعية.
مبادئ عن هنا أتحدَّث لن لذلك الدولة؛ يف الحرية أهمية بَيان وهو هديف؛ ح يُوضِّ نظاٍم
الوقت (يف نحتاج ال عليه، ترتكز الذي الحقُّ هو ما نعِرف فلكي األخرى، الحكم نظام
عَرْضنا فقد منه، تُستََمدُّ تزال، وال كانت، الذي األصل يف البحث إىل األقل) عىل الراهن
واحد، شخٍص يد يف الُعليا لطة السُّ أكانت فسواء سبق. فيما الكفاية فيه بما الحقِّ لهذا
بحقٍّ أيًضا يتمتَّع صاحبها فإنَّ الجميع، بني ُمشرتكة أو األفراد، بعض بني ُموزَّعة أو
آخر شخص إىل الدفاع عىل َمقِدَرته فوَّض من فإن كذلك يشاء، ما بكلِّ يأُمر أن يف ُمطَلق
إطاعة قرَّر وبالتايل الطبيعي ه حقِّ عن تنازل فقد كرًها، أم طوًعا ذلك أكان سواء بَعينه،
أو النُّبالء أو امللك دام ما الطاعة بهذه ملزًما يظلُّ وهو به، يأمر ما كلِّ يف الشخص هذا

إلًها. يُصِبح املجتمع حالة ويف لإلنسان، بالنسبة ذئب الطبيعة حالة يف اإلنسان أنَّ هوبز (يرى
من كثريًا أنَّ (مع اإلنسان طبيعة من ُجزء العقل ألنَّ الحالتنَي هاتني بني التعاُرض هذا سبينوزا ويرفض
العقل، هداية يتَِّبع ما بَقْدر لإلنسان بالنسبة إلًها اإلنسان ويكون السالم إىل ويهدي يتَِّبعونه) ال الناس
املوضوع هذا ويف الخوف، يف والوقوع األمن غياب بل حْرب حالة ليست سبينوزا عند الطبيعة فحالة

.(Montesquieu مونتسكيو إىل أقرب سبينوزا يكون
أي الناس Totalité مجموع يعني بل غرى الصُّ األقلية ُمقابل يف الُعظمى الغالبية سبينوزا يعني ال 12

كله. املجتمع
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وَلْسنا إياها. قبوله عىل يرتكز ه لحقِّ تفويضه كان التي العليا، بالسلطة يحتفظون الشعب
ذلك.13 من أكثر املوضوع هذا يف اإلفاضة إىل حاجٍة يف

املدني القانون تعريف اآلن يسُهل السيادة)، (يف ها وحقَّ الدولة أُسس بيَّنُت أن وبعَد
الحليف هو ما ثُمَّ امُلنظَّم، املجتمع حالة يف والظلم والعدل القانون، وانتهاك الخاص،14
يف يعني أن يُمكن ال الخاص امَلَدني فالقانون السيادة. يف الطعن جريمة وأخريًا والعدو،
لطة السُّ مراسيم له وَضِمنتها َدتْها حدَّ كما حالته، عىل امُلحافظة يف الفرد ُحرِّية إالَّ رأينا
ة، الخاصَّ لرغباته وفًقا يعيش أن يف ه َحقَّ آَخَر شخص إىل فرٍد كلُّ يُفوِّض أن فبعد الُعليا.
سوى حدوٍد من له يكن لم حقٌّ وهو ذلك، عىل وُقدرته وجوده عىل املحافظة يف ُحريته أي
وبأالَّ الشخص، هذا عليه يفِرضها التي للطريقة وفًقا يحيا بأن ُملَزًما يُصبح فإنَُّه ُقدرته،

حمايته. عىل إالَّ ذاته عىل املحافظة يف يعتمد
الرعايا أو املواطنني بأحد َر َ الرضَّ يُلحَق ألْن ما شخص يعَمُد عندما القانون ويُنتَهك
انتهاك ر تصوُّ يُمكن وال الحاكم، أوامر رافًضا أي الحائط عْرض املدني بالقانون ضاربًا
ال يشاء، ما يفعل أن القانون له يُبيح الذي الحاكم ولكن ُمنظَّم، ُمجتمٍع يف إال القانون
داخل يحُدث أن يمكن ال الحقوق انتهاك فإن ذلك وعىل الرعية. حقَّ ينتهك أن يُمكنه

اآلخر. أحُدهم يَُرضَّ أن القانون عليهم يُحرم الذين األفراد بني إالَّ الدولة
للقانون طبًقا يستحقه ما حقٍّ ذي كلَّ يُعطي ألن للفرد دائم استعداد فهو العدل أما
آخر شخص ه يَستحقُّ ما بالقانون، ُمتذرًِّعا شخص، يَسلُب أن فهو الظلم وأما املدني،
اإلنصاف؛ وعَدم باإلنصاف أيًضا والظلم العدل ى ويُسمَّ للقوانني. الصحيح للتفسري طبًقا
أن بل األشخاص بني يُفرِّقوا أالَّ للخصومات، حدٍّ بوْضع امُلكلَّفني القضاة، واجب من ألنَّ

Tractatus Politius السياسية الرسالة يف امللكي والنظام األرستقراطي النظام عن سبينوزا سيتحدَّث 13

.(Ethique, IV, déf. VIII, prop. XXVII, school. II أيًضا: (انظر
املفروضة القاعدة معنى «قانون» إىل باإلضافة Jus divinum تقول عندما الالتينية Jus كلمة تتضمن 14
إلرادة يرَضخ أالَّ الحاكم ُمطالبة يُمكن ال ثُمَّ قانونًا أحد يتبنَّى عندما تناُقٌض هناك ويكون األمر، أو
ويصبح الطبيعة حالة إىل ويعود وللدولة له عدوٍّا امُلطاِلب أصبح وإالَّ حق ثَمَّ ومن القانون. واضع
إرادة ِضدَّ َعِمل ألنه عليه الثورة الشعب حقِّ من فإنَّ طاغيًا الحاكم كان إذا أما القانون. عىل خارًجا

ُمعارضتها. حاول التي الطبيعة وضد السلطات مصدر هي التي الشعب
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يحسدون فال منهم، كلٍّ حقِّ عىل ُمتساٍو بقْدٍر ويُحافظوا امُلساواة، قدم عىل إليهم يَنُظروا
الفقري. يحتِقرون وال الغني

يَُرضَّ أالَّ عىل بينهما فيما تعاقديٍّا يتَِّفقان ُمختلفتنَي تنَي15 أُمَّ شعبا فهما الحلفاء أما
يُعني وأن بمصالحهما، ُمتعلِّق آخر سبٍب أليِّ أو الحرب ألخطار تجنُّبًا باآلَخر أحُدهما
التعاقد16 ويظلُّ مستقلة، دولة منهما ٍة أمَّ كلُّ تظلُّ ولكن الحاجة. وقَت اآلخر أحدهما
يَعِقد ال أحًدا إنَّ إذ املرجوة، املصلحة أو الخطر احتمال أعني السبب؛ ُوِجَد طاَلما ساريًا
الباِعُث هذا ذهب فإذا َرضر، من خوًفا أو َمغنٍم يف طمًعا إالَّ بتعاُهد بالوفاء يلتزم وال اتفاًقا
أنه، عىل الحاالت. من كثرٍي يف ذاتها التجربة تشهد كما نفسه، تلقاء من الِحلُف انفكَّ
فإنها باألخرى، إحداهما تَُرضَّ بأال بينها، اتِّفاق عىل بناءً امُلستقلة، الدول د تتعهَّ حني يف
برشوط إحداهما تَِثُق وال األخرى، الدولة قوَّة زيادِة دون تَُحول أن اإلمكان بقدر تحاول
أخرى، وبعبارٍة الجانبني. لكال منه واملصلحة االتفاق غاية تتَِّضح ما بقْدر إالَّ امُلربَمة العقد
أن بدَّ ال املرء إن إذ ذلك؛ يف حقٍّ عىل وهي األخرى، الدولة تخدعها أن تخىش دولة كل فإن
حني عىل وبوعودها أخرى دولٍة بعهود يَثِق لكي الُعليا لطات السُّ بحقِّ جاهًال غبيٍّا يكون
قانوٍن بأيِّ تعِرتف وال تشاء ما تفعل أن يف امُلطَلق ها وبحقِّ بسيادتها لنفسها هي تحتِفظ
وجهة من األمر لنا تأمَّ إذا وحتى ومنفعته. الخاص السيايس نظامها مصلحة من أعىل
بوعوده َوىف إذا جرًما ارتكب قد يكون فرٍد أي أن لنا يتبنيَّ فسوف والتقوى، الدين نظر
الوعد بهذا الوفاء يستطيع ال ألنه ذلك فيها؛ يَحُكم التي الدولة عىل رضٌر ذلك يف وكان
الوالء هذا أنَّ مع لرعاياه، والئه عن تخىلَّ إذا إالَّ بالدولة الرضر يُلِحق أنه يكشف عندما
املأل. أمام عليه باإلبقاء د تعهَّ قد عادًة يكون أنه عن فضًال آَخر، يشء أيِّ قبَل عليه واِجب
لها، حليًفا بوصفه بُسلطتها يعرتف وال ُمعيَّنة، ة أُمَّ خارج يعيش الذي فهو العدو ا أمَّ
قانون وْضع من بل بالكراهية الشعور من للدولة العداوة تنشأ وال رعاياه، من واحًدا أو
الحقُّ العقد، من نوع بأيِّ أقامتها التي بُسلطتها يعِرتف ال من إزاء فللدولة، ه، ضدَّ الدولة

(Republica لفظ السياسية» «الرسالة يف أيًضا يستعمل (كما cevitas لفظ سبينوزا مع يُستعَمل 15

.nation «أمة» به ويقصد سيايس، تكوين كلِّ عىل ليدلَّ
لفظ األحيان بعض يف يستعمل السياسية» «الرسالة ويف Pactum لفظ سبينوزا يستعمل 16

.contractus
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أو إطاعتها عىل تُرِغمه أن يف إذن الحقُّ فلها ر، الرضَّ بها يُلِحُق من إزاء لها الذي نفسه
وسائل. من لَديها ما بكلِّ معها التحالف

كلَّ فوَّضوا الذين املواطنون أو الرعايا إالَّ يقِرتفها فال السيادة يف الطعن جريمة أما
اقرتف إنه الرعية أفراد أحد عن ويُقال رصيح، أو ِضمني عقٍد عىل بناءً الدولة إىل هم حقِّ
آخر. شخٍص إىل نقله أو ها حقَّ العليا السلطة سْلب ما لسبٍب يُحاول عندما الجريمة هذه
يف الدولة ل تدخُّ لجاء الجريمة، ارتكاب بعد اإلدانة وقعت لو ألنه يحاول» «عندما أقول
شخٍص إىل نُقل أو اغتُصب قد السيادة يف حقها يكون إذ األوان؛ َفوات بعد األحيان ُمعظم
ها حقَّ العليا السلطة سْلب ما لسبٍب يُحاول «من ُمطلقة: بصيغٍة وأقول بالفعل. آخر
ازدهارها العكس عىل أو بالدولة ر َ الرضَّ إلحاق ذلك عن نتََج سواء إنه إذ السيادة.» يف
الجريمة، ارتكاب ُمحاولة سبب كان فأيٍّا اإلطالق، عىل يتغريَّ ال األمر فإن عظيًما، ازدهاًرا
هذه بأنَّ يُسلِّمون الجميع إن القانون. طائلة تحت امُلذنب ويقع السيادة، يف طعن فهناك
من أمٍر دون العدو وهاجم موقعه ُجندي ترك فإذا الحرب؛ زمن يف يُربِّرها ما لها اإلدانة
فال الفرار، عىل األعداء أجَرب لو وحتى ُمحكمة الهجوم يف ُخطَّتُه كانت مهما فإنه قائده،
ولكن، قائده. وحقِّ الطاعة بَقَسم أخلَّ ألنه باإلعدام، عليه للحكم يتعرَّض أنه يف أحٌد يشكُّ
ُملِزم الحق هذا أنَّ الوضوح، من نفسه القْدر هذا جميًعا، الناس يُدرك ال ذلك، ُمقابل يف
ألنَّه، ذلك واحد؛ ذلك مع املبدأ أنَّ عىل األحوال، كلِّ يف ُمطَلق، نحٍو عىل جميًعا، للمواطنني
وملَّا للدولة، والحاكمة الحافظة هي وحَدها الُعليا لطة السُّ تكون أن الواِجب من كان ملَّا
به يلتزمون عقد عىل بناءً الحقَّ هذا وحده للحاكم فوَّضوا قد املواطنون أو الرعايا كان
الجمعية من علم ودون نفسه، تلقاء من عاتقه، عىل األفراد أحد أخذ فلو ُمطلًقا، التزاًما
قد يكون للدولة، ِفعيل ازدهار ذلك عن نتََج لو حتى فإنه، عام، أمر ترصيف العليا17

إدانته. ْت وحقَّ السيادة يف وطَعن العليا السلطة حقَّ انتهك
من ُقلناه الذي الرأي ضدَّ ه يُوجَّ قد اعرتاٍض عىل نَُردَّ أن لنا بقي ٍد تَردُّ ألي ومنًعا
لقوانني طبًقا ويسري الطبيعة، حالة عىل يعيش العقل ملكة من املحروم الفرد وهو قبل،
ُمعارضة به امُلوحى اإللهي القانون ذلك يُعارض أال امُلطَلق. الطبيعة حقِّ عىل بناءً الشهوة
الُقدرة لَدينا أكانت (سواء استثناء بال جميًعا علينا ينبغي كان ملَّا أنه الحقُّ رصيحة؟

الدولة. يف العليا لطة السُّ هي العليا» «الجمعية أن السياسية» «الرسالة يف سبينوزا يرى 17
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ال فإننا هللا ألوامر تنفيذًا أنفسنا نُِحبُّ كما جارنا نُِحبَّ أن ال) أم العقل استخدام عىل
انتهاٍك دون الشهوة لقوانني وفًقا العيش نستطيع ال كما باآلخرين، ر َ الرضَّ إلحاق نستطيع
ألنها الطبيعة، حالة قليًال لنا تأمَّ إذا االعرتاض هذا عىل الردَّ السهل من ولكن للقانون،
طاعة مطلًقا أحًدا18⋆ تُعلِّم لم الطبيعة إنَّ الزمان. حيث ومن بطبيعتها الدين عىل سابقة
الوحي فقبل ثَمَّ وِمن باآليات. املدعوم بالوحي بل باالستدالل19 ذلك معرفة يمكن وال هللا

اإلصحاح يف رصاحًة يقول ألنه إنساني بأسلوٍب يتحدَّث فإنه مأوى بال البرش إنَّ بولس يقول ⋆ عندما 18

هو املغفرة لعَدم الوحيد السبب وإن يشاء، من ويُعاقب يشاء من يرحم هللا إنَّ نفسها الرسالة يف التاسع
العجني من يصنع الذي الفخار يصنع الذي الفخار صانع يِد يف كالصلصال هللا ُقدرة أمام البرش أنَّ
أما سابًقا. تحذيًرا وا تلقَّ أنهم عىل السبب هذا يدلُّ وال للعار واآلخر للرشف أحُدها ُمختلفة أوعيًة نفسه
الفالسفة ي يُسمِّ كما قانونًا يتُه سمَّ فقد هللا حبُّ هي العليا وصيَّتَه إن ُقلنا الذي الطبيعي اإللهي القانون
بل الطاعة هو ليس هللا ُحبَّ أنَّ والواقع قوانني. يشء كلُّ ِطبَقها يسري التي الطبيعية العامة القواعد
برضورة ال يأُمر، من بإرادة تتعلَّق الطاعة إنَّ إذ مبارشة؛ معرفة هللا يعرف من فيها يُشارك ِصفة
وحَدها هللا بقدرة حَدَث يحُدث ما كلَّ أنَّ نعَلم ولكنَّنا هللا إرادة طبيعة نعلم ال ونحن وحقيقته. اليشء
يُعظِّموه وأن يعبدوه أن البرش من يُريد هللا كان إذا نعلم أن — بالوحي إال — وسيلة بأية نستطيع وال
نجهل أنَّنا طاملا ونظًما مفروضة قواعد لنا تبدو هللا قوانني أنَّ قبُل من بَيَّناه ما ذلك، عىل لنُِضف كأمري.
أنه يعني وذلك أوامر أو مفروضة قواعد ال أزليَّة حقائق تُصِبح األسباب هذه نعَلم وعندما أسبابها.
وبناءً بالرضورة، الشمس عن النور يَصُدر كما الحقيقية املعرفة من ينشأ الذي الُحبُّ يأتي الطاعة بَدل
هللا فرضها التي القواعد نقبَل أن بالعقل نستطيع ال ألنَّنا طاعتَُه ال هللا ُحبَّ نستطيع العقل هداية عىل

القوانني. يَضع كأمري هللا تصوُّر نستطيع ال كما أسبابها نجهل أنَّنا طاملا إلهية ونَُعدَّها
العقل عىل الطاعة تأسيس كانط يُحاول إذ كانط، مع تَعاُرَضه هذا سبينوزا تعليق من (ويتَِّضح
هو اإللهية القوانني أساس أن ويرى املحاولة هذه يرُفض سبينوزا ولكن امُلطلق)، (األمر رشوط بال
ال الذين ة للعامَّ إالَّ بالطاعة يعِرتف وال تنشأ أن قبل كانط صورية ويرُفض الوجود، عىل ُمحافظتها

العقل). يعملون
من التي امُلتعاِرضة والرغبات الشهوات فينا الطبيعة تَضُع إذ الطاعة؛ الطبيعة أو العقل يُعلِّمنا ال 19

يُوحي فإنه باهلل العقل يُعرِّفنا وعندما وحدها) بُقدرتها محدود ها (وحقُّ الطبيعة حالة يف تُشبَع أن ها حقِّ
الخالص، طريق وأنها الطاعة أخالق إلقامة رضوريٍّا الوحي كان وقد الطاعة، من ويُحرِّرنا ِبُحبِّه إلينا
والرُّواة األنبياء لنا وينقله بالعقل الفيلسوف يعلمه طبيعي أمر الفلسفية الناحية من نفسه والوحي
وظروف النفسية أحوالهم عن تعبريًا كان بل بالعقل، يَعِرفوه أن دون والوسطاء وامُلعلِّمون عون واملرشِّ

ُمعارصيهم.
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نخِلط أالَّ إذن فيَِجب بالرضورة به جاهل هو الذي اإللهي، بالقانون أحد يلتِزم أن يُمكن ال
والقانون. بالدين لها شأن ال حالًة نَُعدَّها أن يِجب التي الطبيعة وحالة الدين حالة بني
ُمستشِهدين قبُل من عليه بْرَهنَّا ما وهذا القانون، وانتهاك بالخطيئة لها شأَن ال وبالتايل
سابقًة الطبيعة حالة اعتبار يف السبب هو وحده الجهل فليس ذلك عن وفضًال ببولس.
الُحريَّة إىل أيًضا يرِجع هذا إن بل بالقانون، لها شأَن وال به امُلوحى اإللهي القانون عىل
اإللهي بالقانون بطبيعتهم ُملتِزمني البرش كان فلو البرش، جميع بها يُوَلد التي األصلية
أو عهًدا معهم هللا يعِقَد ألن داٍع هناك كان َلَما بالطبيعة قانونًا اإللهي القانون كان لو أو
يف يبدأ اإللهي القانون بأن شكٍّ أي دون نُسلِّم أن إذن فيِجب وبَقَسم. بميثاٍق يُلِزمهم أْن
العهد وبهذا يشء. كلِّ يف هللا بطاعة رصيٍح عهٍد يف الناس، فيها وعد التي نفسها اللحظة
حالة يف يحُدث كما هلل، هم حقَّ وفوَّضوا الطبيعية ُحريَّتهم عن تخلَّوا بأنهم القول يمكن

بعد).20 فيما املوضوع هذا يف (وسأُسِهُب قبل من أوضحناها التي املجتمع
الرعايا، شأن شأنها الُعليا لطات السُّ عىل بأن أيًضا علينا االعرتاض يُمكن ذلك ومع
ها وبحقِّ الطبيعي ها بحقِّ تحتفظ إنها قبُل من ُقلنا أنَّنا مع اإللهي، القانون بهذا االلتزام
من أكثر الطبيعة بقانون تتعلق التي املشكلة، لهذه وتوضيًحا تشاء. ما تفعل أن يف
به املوحى بالقانون ُملَزم الطبيعة حالة يف شخص كلَّ إنَّ أقول الطبيعة، بحالة تعلُّقها
ذلك يف ولكنه ولخالصه، ملصلحته رضوري ذلك ألنَّ العقل؛ لنظام طبًقا يعيش أنه كما
ُحرٌّ أيًضا وهو وأرضار. مخاطر من رفضه عن ينتُج ما ُمحتمًال ذلك يرُفض أن يف حرٌّ
َحَكًما مخلوق بأيِّ يعِرتف أن عليه وليس اآلخرون، يشاء كما ال يشاء كما يعيش أن يف
التي العليا، السلطة به تتمتَّع الذي هو رأيي، يف الحق، هذا الدين. حقِّ عن مدافًعا أو
بأيِّ أو َحَكًما فرٍد بأيِّ باالعرتاف ُملتزمة تكون أن دون األفراد، رأي تأُخذ أن تستطيع
فيها شكَّ ال بآياٍت وبرهن هللا بَعثَه نَبيٍّا كان إذا إالَّ حق، أيِّ عن ُمدافًعا فوِقها من مخلوٍق
ال َحَكًما، نفسه باهلل تعِرتف بأن العليا السلطة تلتزم الحالة، هذه يف وحتى ِبعثتَه. عىل
فهي قانون من به أوحى فيما هللا طاعة الُعليا لطة السُّ رفضت فإذا البرش. بني من بأيٍّ
يُمكن ال أنه أعني أخطار، أو أرضاٍر من ذلك عن ينتُج ما ل تتحمَّ أن وعليها ذلك، يف ُحرَّة
عىل املَدني القانون يعتمد إذ طبيعي؛ قانون أو مدني قانون أي ذلك سبيل يف يِقف أن

.Ap يف زيادة 20
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ال التي الطبيعة قوانني عىل يعتِمد فإنه الطبيعي، القانون ا أمَّ وحَدها، لطة السُّ هذه مشيئة
الطبيعة بنظام تتعلَّق بل الوحيد) هَدَفه اإلنسانية املصلحة يتَِّخذ (الذي بالدِّين لها عالقة
شعوًرا به شعروا البعض أن يبدو ما وهذا نَعَلُمها، ال أزليَّة إلهية بمشيئٍة أي الشامل،
ولكن بها، أوحى التي هللا إرادة حقِّ يف يُخطئ أن يستطيع اإلنسان إنَّ قالوا: حتى ُمبهًما،

يشء. كل مصري مقدًما بها قرَّر التي األزلية املشيئة حق يف ليس
والطاعة للدين مناقًضا أمًرا العليا لطة السُّ أعطت ما إذا العمل ما سائل: يسألني وقد
لألمر أم اإللهي لألمر الخضوع يِجب هل الرصيح؟ للعهد تنفيذًا هللا بها وَعْدنا التي
أقول بأن سأكتفي بعد، فيما بالتفصيل املوضوع هذا سأُعاِلج أني إىل ونظًرا البرشي؟
ومع فيه. شكَّ ال يَقيني َوحٌي لَدينا يكون عندما يشء كلِّ قبل هللا يطيع أن عليه بأنَّ هنا
كما الباطلة، األوهام عىل املناَفَسة يُشِبُه ما بينهم يُولِّد طبائعهم اختالف كان ا فلمَّ ذلك،
بموجب — ُملزًما املرء يكن لم لو أنه املؤكد فمن وتكراًرا، مراًرا اليومية التجربة تشهد
الدولة قانون ألصبح الدين، أمور من يظنُّه فيما العليا السلطة قانون بطاعة — القانون
بالقوانني أحد يلتِزم ال إذ الفردية، االنفعاالت وعىل الشخصية األحكام عىل شكَّ وال ًفا ُمتوقِّ
بأن لنفسه فرد كلُّ يسمح ة الُحجَّ وبهذه ُخرافته، أو لعقيدته ُمخالفة أنها ظنَّ إذا الجارية
التي العليا، السلطة فإنَّ الحالة، هذه يف كليًة يُنتَهك الدولة قانون كان وملَّا يشاء. ما يفعل
الدولة حقوق عىل بامُلحافظة الطبيعي، ها وحقِّ اإللهي ها حقِّ عىل بناءً وحَدها، امُلكلَّفة، هي
الدين، موضوع يف املناسبة اإلجراءات جميع اتِّخاذ يف امُلطَلق الحقُّ لها يكون وحمايتها،
إىل نظًرا الصدد، هذا يف وأوامرها العليا لطة السُّ قرارات بطاعة االلتزام األفراد جميع وعىل
السلطة ُممثلو كان فإذا ا. تامٍّ التزاًما به بااللتزام هللا يأمر والذي به، وعدوها الذي الوالء
األرضار، ألبشع عندئٍذ ويتعرَّض معهم، اتِّفاق أي عقد املرء يرُفض أن ا فإمَّ الوثِنيِّني من
إْن لهم، عهده ويحفظ لهم، والطاعة الوالء عىل يظلَّ أن ا وإمَّ حق، أي لهم يُفوِّض أن دون
قد يكون بذلك ألنه لهم، الحقِّ وتفويض معهم اتِّفاق عقد له تَمَّ ما إذا كرًها، وإن طوًعا
الشخص هو ذلك من الوحيد واالستثناء عقيدته، وعن ذاته عن الدفاع يف ه حقِّ عن تخىلَّ
أن هللا أراد َمن أو الطاغية ِضدَّ ة خاصَّ بُمساعدة يقيني وحٍي طريق عن هللا وعَدُه الذي
َرَفضوا قد جميًعا، بابل يهود بنَي من فقط، ِفتية ثالثة نعَلم مثًال فنحن بشخصه. يَستثِنيَه
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اآلخرون أطاع حني عىل لهم، هللا ُمساعدة من يقنٍي عىل كانوا ألنهم نرص؛21 نبوخذ طاعة
قرارة يف ظنُّوا وربما الرشعي، القهر نفسه) امللك عند ُمعظًَّما كان الذي دانيال (باستثناء
عىل حصل قد امللك وأن إلهية، ملشيئة تنفيذًا امللك سيطرة تحت وَقُعوا أنهم نفوسهم
إعطاء العازر أراد ذلك، من العكس وعىل إلهية. لغاية تحقيًقا بها واحتفظ العليا السلطة
كليًة، وطنه عىل القضاء فيه تمَّ قد يكن لم الذي الوقت يف املثابرة،22 عىل مثًال مواطنيه
لليونان، وُسلَطتَهم هم حقَّ يُفوِّضوا أن من بدًال اآلالم، أقىس معه لوا يتحمَّ أن يقبلوا حتى
ما كلَّ اليومية الخربة وتؤكد للوثِنيِّني. بالوالء د التعهُّ عىل امِلَحن أقىس تُرِغُمهم ال وحتى
املسلمني23 مع ُمعاهدات عقد يف املسيحية السلطات د ترتدَّ ال هذه أيامنا ففي اآلن، ُقلته
هذه يف لإلقامة هون يتوجَّ الذين رعاياها تُويص وهي الدولة، لسالمة صونًا والوثنيني،
عقوٍد يف عليه االتفاق تَمَّ ما حدود وُدنياهم، ِدينهم أمور يف ُحريَّتَهم، تتعدَّى بأالَّ البالد،
املعاهدة يف ذلك ويتمثَّل البالد، هذه يف العليا السلطات به لهم تَسمح ما أو مكتوبة،

قبل.24 من عنها ثْنا تحدَّ والتي واليابانيني، الهولنديِّني بني املعقودة

شدرك املؤمنة الثالثة الفتية نجاة عن (١٣–٢٤ :٣) دانيال سفر يف املوجودة القصة إىل سبينوزا يُشري 21
هللا ُمسبِّحني اللهيب وسط يف ون يتمشَّ «فكانوا النار يف نرص نبوخذ ألقاهم أن بعد نجوا وعبد وميشك

الرب.» ومباركني
الفلسفة من نماذج كتابنا: يف املعلم مُلحاورة ترجَمِتنا يف القصة بهذه أوغسطني استشهاد انُظر

.(١٩٦٩ اإلسكندرية، الجامعية، الكتب (دار ص٨٦ املسيحية
أحد يقصد سبينوزا أن ويبدو العازر، باسم التوراة يف كثرية شخصيات هناك :Eléazer العازر 22
األول، املكابيون (Antiochus IV) أنطيوكوس اضطهاد أيام يف استُشِهد الذي املشهورين Scribes الكتبة
حارب الذي الكابي ليهوذا أٍخ إىل يُشري أنه أيًضا ويُحتمل (١٨–٣١ :٦ الثاني، املكابيون ،٥٧–٦٣

هللا». «عون العازر وتعني قومه، بني لتشجيع الجمع أمام التوراة وقرأ الفيل بطن وشقَّ نيكانور
الطغيان. لُحكم كنموذج األتراك ُحكم السياسة ُمفكِّري من كغريه سبينوزا يأُخذ 23

املجاورة. والبالد هولندا يف السياسية الحياة من أيًضا أمثلتَُه سبينوزا يأخذ 24
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عرش السابع الفصل

ما تفويضكلِّ يستطيع ال أحًدا أنَّ ُنبنيِّ
العليا السلطة إىل يملك

هذا وأن العليا السلطة إىل يملك ما كلِّ تفويض يستطيع ال أحًدا أنَّ نُبنيِّ وفيه
موته. وبعد موىس حياة يف كانت وكيف العربانيِّني1 دولة رضوريٍّا. ليس التفويض
الِفتَن فيها شاعت أن بعد اإللهية الدولة انهيار وأسباب الدولة، هذه مزايا

دائًما.2

∗∗∗

السلطات به تتمتع الذي الشامل الحقِّ عن السابق الفصل يف إليها انتَهينا التي اآلراء إن
الحياة يف قليل غري حدٍّ إىل بالفعل تصُدق لها، الطبيعي ه حقَّ الفرد تفويض وعن العليا،
اآلراء هذه فإنَّ ذلك ومع اقرتابًا. منها تزداد بحيث العملية الحياة تنظيم ويُمكن العملية،
عن التخيلِّ يف يِصل أن فرٍد أي يستطيع ال فمثًال جوانبها. من كثرٍي يف ِرصفة نظريًة تظلُّ

والسياسة. الالهوت يف رسالة من ،٣ الهامش انظر 1
التاريخ عىل كليًة ُمنصبَّان ألنهما التايل الفصل ومن الفصل هذا من امللل بعض القارئ يُصيب قد 2

وتاريخيٍّا لغويٍّا تحليًال فيهما سيجد ص امُلتخصِّ القارئ ولكن التفصيالت، من كثرٍي ِذكر مع الِعربي
من أجزاء فيهما وضع سبينوزا أن امُلحتمل من وأنه ًة خاصَّ األهمية من كبرٍي جانٍب عىل العربانيني لدولة
بعض ُمعارضة إىل سبينوزا ويرمي اليهودي. الرتاث عن دفاًعا كتَبَه الذي املفقود L’Apologie «الهجوم»
إخضاع ويُريدون وأصفياؤه هللا أحبَّاء أيًضا أنهم يدَّعون الذين كالِفن أنصار من الهولنديني الالهوتِيِّني

الكتاب. يف الالهوتية العقائد إىل السياسية الدولة



والسياسة الالهوت يف رسالة

ولن كإنسان، وجوده فيه يُلغي الذي الحد إىل آخر، لفرٍد — ه حقِّ عن وبالتايل — ُقدرته
لن فمثًال تُريد. ما كلِّ بتنفيذ لها يسمح ما القوَّة من ُعليا سلطة أية تملك أن أبًدا يحُدث
إليه، يُيسء من يُِحبَّ أن أو إليه، يُحسن من يكره بأن الرعية أفراد أحد أمْرَت ما إذا تُطاع
شابه وما الخوف، من التحرُّر يُحاول أالَّ أو باإلهانة، يشُعر أن دون السباب يسمع أن أو
التجربة أنَّ اعتقادي ويف البرشية،3 الطبيعة قوانني بالرضورة تتبع التي األمور من ذلك
ونقلوا هم، حقِّ عن الناس تخىلَّ أنه أبًدا يحُدث فلم ذلك، عىل واضحة شهادة إلينا م تُقدِّ
وعىل الحقِّ هذا عىل حصلوا من معه يعود ال الذي الحدِّ إىل آخر، شخٍص إىل ُسلطتهم
حقوقهم، سْلب بعد حتى للدولة، املواطنني تهديد معه يظلُّ وال يخَشوهم أن لطة السُّ هذه
الذي الحدِّ إىل الطبيعي هم حقَّ الناس سْلَب املمكن من أنَّ هْب لها. األعداء تهديد من أشدَّ
من ُموافقة عىل الحصول بعد إالَّ لهم ُقدرة أية يف ف الترصُّ عىل قادرين معه يعودون ال
ِضدَّ باستعماله عندئٍذ لنفسه الحاكم سيسمح الذي العنف أشدَّ فما األعىل،4⋆ الحق لهم
إذن فيِجب ُمطلًقا. أحد بال عىل خَطَر قد التطرُّف من القدر هذا أنَّ أظنُّ وال الرعايا!
رهنًا يعود ال قْدر بالتايل، وهو، ه، حقِّ من كبري بقْدٍر لنفسه يحتفظ الفرد بأنَّ نُسلِّم أن
ُسلطة تمتدُّ حدٍّ أيِّ إىل نُدرك أن أرْدنا فإذا ذلك، ومع هو، بمشيئته بل اآلخر، بمشيئة
عىل امُلرتِكز القهر استعمال تقترصعىل ال سلطتها أنَّ نلحظ أن يجب وحقها، الُعليا الدولة
ما فليس أوامرها؛ طاعة عىل الناس تحمل التي الوسائل كافة تشمل بل فحسب، التخوين
يدفع الذي الباعث كان ومهما ذاتها. الطاعة هو بل الطاعة، عىل الباعث هو الرعية يُميِّز
الثواب يف الطمع أو العقاب من الخوف أعني — العليا لطة السُّ أوامر تنفيذ إىل اإلنسان
ومع إرادته، بمْحِض قراره اتَّخذ قد يكون فإنه — أخرى عاطفة أية أو الوطن حب أو
شيئًا يفعل شخًصا رأينا إذا الواجب، فمن وإذن العليا. السلطة ألوامر خاضًعا يظل ذلك
من حقِّ عىل ال حقه، عىل بناءً يَسلُك أنه الفور عىل ذلك من نَستنِتج أن إرادته، بمْحِض
أكان سواء ومشيئته، إرادته بمْحِض يسلك أنه دائًما فلنذُكر الدولة، يف العليا السلطة يُمثِّل
للدولة يعِرتف إن ما املرء فإنَّ ثم ومن العقاب. من خوًفا ُمضطرٍّا كان أم بالُحبِّ مدفوًعا
يقبَُل التي الوسائل جميع ليشمل بالرضورة الحقُّ هذا يمتدَّ حتى رعاياها، إزاء ما بحقٍّ

الدولة. سالمة عىل املحافظة نفسه الوقت ويف الفردية الحرية تأكيد هنا سبينوزا يُحاول 3

األول). الكتاب التاريخ، (تاكيتوس بالفعل وحوَّالها الرومان إمرباطورية تحويل ُجنديَّان ⋆ قرر 4
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العليا السلطة إىل يملك ما كلِّ تفويض يستطيع ال أحًدا أنَّ نُبنيِّ

ألوامر تنفيذًا الرعية أفراد أحد يفعله ما فُكلُّ ذلك وعىل الدولة؛ هذه سيادة الرعايا بها
عن صادًرا كان أو الخوف، بفعل أو الُحبِّ من بدافٍع يفعله، كان سواء الُعليا، لطة السُّ
اإلعجاب فيها يجتمع — االحرتام مثل — عاطفة عن أو األغلب) (وهو مًعا والرَّهبة الرَّجاء
ال الدولة، يف السلطة بحقِّ يكون يفعله ما ُكلَّ إنَّ أقول — آخر دافع بأي أو والرهبة
الطاعة أنَّ أدركنا إذا عناءٍ دون نفسها النتيجة هذه بلوغ امُلمكن ومن الخاص. ِه بحقِّ
لسلطة خضوًعا الناس أكثر إنَّ بحيث للنفس، داخيل فعل هي بل خارجيٍّا، فعًال ليست
وبالتايل الرِّضا، تمام راضية بنفٍس اآلخر هذا أوامر تنفيذ يف يرشع من هو آَخر فرٍد
بمقدار لطة السُّ قوَّة ليست رعاياها. نفوس عىل سيطرة أكثرها هي السلطات أقوى تكون
يخشاهم ألنه ُسلطة أقوى يملكون الذين هم الطاغية رعايا كان وإال خوف، من تُثريه ما
أصعب النفوس عىل السيطرة أنَّ الصحيح من كان فإذا أخرى ناحية ومن َحد. أبعد إىل
السلطة سيطرة تحت ما حدٍّ إىل تَقع ذلك، مع النفوس، فإنَّ األلسنة، عىل السيطرة من
وتُِحبُّ تعتقد الناس من العظمى األغلبية تجعل أن الوسائل بُمختلف تستطيع التي الُعليا
نتيجة اإلطالق عىل املشاعر هذه تكن لم فإذا ذلك، وعىل السلطة. هذه تشاء كما وتكره
عن أي توجيهها، وعن قدرتها، ُسلطة عن صادرًة ذلك مع تظلُّ فإنها ألوامرها، مبارشة
دون — نتصوَّر أن استطاعتنا ففي ولذلك األحيان، من كثري يف التجربة تشهد كما حقها،
تدفعهم وال يحتقرون وال يكرهون وال يُحبُّون وال يعتقدون ال أناًسا — ذهني تناُقض أي
حقَّ رنا تَصوُّ يف عنا تَوسَّ مهما أنَّنا عىل وحقها، الُعليا لطة السُّ من بتوجيٍه إالَّ عاطفة أية
تتَِّسع أن اإلطالق عىل يمكن ال السلطة هذه فإنَّ وقدرته، الدولة يف السيادة يمارس من
قد أني (وأظنُّ يشاءون، ما كلَّ يفعلوا أن لهم تُتيح ُمطلقة سلطة أصحابها تُعطي حتى

الكفاية).5 فيه بما ذلك عىل برهنُت
تُنظَّم أن يمكن التي للرشوط هنا أعرض أن أعتزم ال أنَّني ذكرُت أن يل سبق ولقد
عن ملوىس أُعطيَْت التي التعاليم سأذكر ذلك ومع دائم، أمٍن يف تظلُّ بحيث السلطة بها
تاريخ سنفَحُص ذلك وبعد املوضوع، هذا يف إليه االنتهاء أُريد ما أُبنيِّ حتى الوحي طريق
العليا السلطة تُقدِّمها أن ينبغي التي التناُزالت هي ما نرى حتى وتَقلُّباته العربانيِّني

واالزدهار. األمن من قْدٍر أعظَم للدولة تضَمَن حتى لرعاياها

.Ap يف زيادة 5
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والسياسة الالهوت يف رسالة

عىل وُمثابرتهم فضيلتهم وعىل الرعايا والء عىل يشء كلِّ وقبل أوًال الدولة قيام يعتِمد
بامِلقدار السهل، من ليس ولكن تام، بوضوٍح والتجربة العقل يشهد كما األوامر، تنفيذ
ذلك وفضيلتها؛ والئها عىل لتظلَّ الرعية ُحكم بها ينبغي التي الطريقة إدراك نفسه،
وراء والسعي العمل ترك إىل تَميل كائنات أي بََرش، السواء عىل واملحكومني الُحكَّام ألنَّ
إذ منها؛ التامُّ اليأس ينتابُه يكاد التقلُّب، الشديدة ة العامَّ طبائع عَرف من وكلُّ اللَّذَّة.
ضبط إىل التامَّ افتقارهم أنَّ كما وحَدها، النفس انفعاالت تحُكُمها بل العقل، يحُكُمها ال
الوحيد أنه يعتِقد منها فرٍد وكلُّ والطمع، البذخ ملساوئ بسهولٍة تنقاد يجعلها النفس
أو ُمنِصفة األشياء له وتبدو لهواه، وفًقا يشء كل يف ل يُفصِّ أن ويريد يشء ُكلَّ يعِرف الذي
ويحتقر له، خسارة أو كْسب من فيها يرى ما بمقدار مرشوعة غري أو مرشوعًة ُمجِحفة،
بوقوعه ويتلذَّذ لآلخرين الرشَّ ويتمنَّى نصيحة، أية منهم يقبَُل وال بنفسه، غروًرا أترابه
مزيٍد إىل فيها نحتاج ال أمور حال، أيَِّة عىل تلك، غنًى. أو رشًفا منه أكثر هم ملن حَسًدا
وْضِعهم من سأَُمهم ارتكابها إىل الناس يدفع التي الجرائم أحد يجَهل ال إذ الحرص، من
يَجَهل ال كما الفقر، وكراهية له، ضابط ال الذي والغضب التغيري، يف والرغبة الراهن،
شاقٌّ لعمٌل وإنه فيها. االضطراب وإشاعتها نفوسهم عىل االنفعاالت هذه سيادة مدى أحد
عىل القضاء تكفل ُسلطة وإقامة الرشور، هذه تجنُّب شأنه ِمن ما الدولة تعمل أن ا حقٍّ
استعدادتهم كانت مهما — الجميع يجعل ما األنظمة من مجال كلِّ يف تُقيم وأن الخداع،
قد الرضورة أنَّ صحيح الخاصة. مصالحهم فوق العامة املصلحة يضعون — الشخصية
أن ُمطلًقا يحُدث لم ولكن الغاية، هذه تحقيق سبيل يف كبرية جهوٍد بناءِ إىل الناس دفعت
تهديد من خطورًة أقلَّ الدولة لسالمة املواطنني تهديد فيها أصبح حالٍة إىل األمور وصلت
ا ِممَّ أقلَّ املواطنني يخَشون العليا السلطة يُمثِّلون من فيها أصبح أو الخارِجيِّني، األعداء
كانت التي الرومانية، اإلمرباطورية هو ذلك عىل دليل وأبلغ الخارجيني. األعداء يخَشون
املواقف، أسوأ يف ووضعوها عديدة مرَّاٍت مواطنوها هزمها ولكن أعدائها، عىل تنتِرص دائًما
تاكيتوس إىل ذلك يف الرجوع ويمكن وفتليوس. فسباسيان بني األهلية الحرب يف ًة وخاصَّ
اإلسكندر كان وكذلك املؤلم. املدينة مظهر تاريخه من الرابع الكتاب أول يف يصف الذي
أعداؤه يمدحه أن ل يُفضِّ — الثامن الكتاب آخر يف كوريتوس كوينتوس يقول ما عىل —
وقد مواطنيه، أيدي عىل سيأتي عظمته انهيار أن يظنُّ كان ألنه مواطنوه؛ يمدحه أن عىل
مؤامرات عىل نتموني أمَّ «لو املصري: هذا يَلقى أن من خشيًة الرجاء هذا أصدقائه إىل ه وجَّ
فيليب كان ولقد تهيُّب. دون واملعارك الحروب مخاطر لواجهُت أعواني ومكائد الداخل
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يستِطع لم ولكنه األعداء، رضبات من نجا فقد املرسح، يف منه املعركة ميدان يف أمانًا أكثر
ِغيلة، حتَفهم َلُقوا الذين اآلخرين امللوك بني من أحصيتُم ولو أعوانه. رضبات يتجنَّب أن
األعداء» أيدي عىل حتفهم َلُقوا ن ممَّ أكثَر فستجدونهم مواطنوهم، قتََلهم الذين أولئك
اغتصبوا الذين امللوك حاول السبب ولهذا .(٦ :٩ الكتاب كوريتوس، كوينتوس (انظر
وكانوا الخالدة، اآللهة ُساللة من بأنهم شعوبهم بإقناع أنفسهم نوا يُؤمِّ أن قديًما السلطة
إلرادتهم، فسريَضُخون ِمثلهم بًرشا ال آلهًة الناس وجميع رعاياهم عدَّهم لو أنه يعتقدون
كان الذي أنياس، سليُل بأنه الرومان أوغسطس أقنع وهكذا بسهولة. لهم ويخضعون
ويقيموا الناس يعبُده «أن يريد وكان اآللهة، بني من ويَُعدُّونه لفينوس ابنًا الناس يعتقده
الكتاب الحوليات، تاكيتوس، (انظر وصغاًرا» كباًرا وكهنة مقدسة صورة املعابد يف له
غروٍر عن يكن لم ذلك أنَّ ويبدو جوبرت، ابن بوصفه اإلسكندر الناس عظَّم وقد األول).
فقال: عليه، هرموالوس هجوم عىل ردُّه ذلك عىل يدلُّ كما التحوُّط يف رغبٍة عن بل منه،
نبوءته، بفضل اشتُهرُت الذي بجوبرت أكفر أن هرموالوس ِمنِّي يطلُب أن ا حقٍّ مُلضِحك «إنه
َقِبلتُه وقد االبن اسم جوبرت اعطاني لقد اآللهة. إجابات عىل امُلسيِطر أني الناس يظنُّ أو
يَظنُّوني أن أيًضا السماء شاءت ولقد بها، أقوم التي األعمال ملصلحة جيًدا) ذلك (الحظ
مكان االعتقاد حلَّ ما وكثريًا الحروب، مصري تُقرِّر التي هي الشهرة إن إلًها! الهند يف
يف برباعة استمرَّ القليلة الكلمات وبهذه .(٨ :٨ كويتوس، كوينتوس (انظر الحقيقة»
وقد االدعاء. هذا إىل الدافع عن كشف نفسه الوقت ويف امُلدَّعاة، بألوهيته الجهلة إقناع
بالطاعة إقناعهم فيه حاول الذي املقدونِيِّني، إىل خطابه يف نفسه اليشء هذا كليون فعل
ثَوب بذلك االدعاء وألبََس بمزاياه، وأشاد حديثه، يف اإلسكندر د مجَّ أنَّ فبعد مَلِلكهم، امتثاًال
آلهة، كانوا لو كما ملوكهم الُفرس عبد «لقد قائًال: املوقف هذا مزايا يُعدِّد أخذ الحقيقة،
عندما األرض عىل سأركع شخصيٍّا وأنا الفطنة. من بدافٍع بل فحسب، الدين من بداِفٍع ال
يفعلوا أن منهم، الُحكماء وخاصًة اآلخرين، واجب ومن الحفل، بدء إشارة امللك يُعطي
يمكن وال الوعي، من واِفٍر قْدٍر عىل كانوا املقدونيِّني ولكن .(٥ :٨ نفسه، (املصدر مثيل»
الطريقة هذه بمثل يُخَدعوا أن الهمجية، درجات إحدى يف يكونوا لم ما الناس، يقبَل أن
ومع ة. الخاصَّ مصلحتهم تحقيق عن عاجزين عبيٍد إىل رعايا من يتحوَّلوا وأن املكشوفة،
البرش، عىل يعلو جالًال لهم بأنَّ الناس إقناع يف أكرب بسهولٍة امللوك بعض نجح فقد ذلك
الناس، ُموافقة أو عام اقرتاٍع دون هم والَّ الذي هو هللا وبأنَّ األرض، يف هللا ظلُّ وبأنهم
امللوك بعض َوَجد نفسه املنوال وعىل يَحِميه. إلهيٍّا وعونًا تحَفُظه، ة خاصَّ عناية هناك وأنَّ
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الربهنة أودُّ عما خارجة ألنها هنا عنها أتحدَّث لن ولكنِّي سلطتهم، لتأمني أخرى وسائل
ملوىس. اإللهي الوحي كشفها التي الوسائل قبُل من قلُت كما فقط وسأذكر عليه،

لم مرص، من خروجهم بعد العربانيني أنَّ الخامس، الفصل يف قبل، من ذكرنا لقد
ويحتلُّوا جديدة، قواعد يضعوا أن هم حقِّ من وكان أخرى، ة ألُمَّ ترشيٍع بأي ُملتزمني يكونوا
لم يُطاق، ال الذي املرصيني اضطهاد من تحرُّرهم بعد ألنهم ذلك األرايض؛ من يشاءون ما
ما كل عىل الطبيعي هم حقَّ واستعادوا برشية، سلطٍة أيِة مع عقٍد بأيِّ ُمرتبطني يعودوا
كان إذا ا عمَّ جديٍد من يتساءل أن منهم فرد كل استطاعة يف وكان ُقدرتهم، نطاق يف كان
موىس، لنصائح واتباًعا آخر. شخص إىل وتفويضه عنه التخيلِّ أو الحق بهذا االحتفاظ يودُّ
التي الطبيعية الحالة هذه من الخروج قرَّروا فيه، الثقة من قْدٍر أعظم لديهم كان الذي
وهكذا برشية. سلطٍة أية إىل ال وحده، هللا إىل هم حقِّ كلِّ وتفويض فيها، أنفسهم وجدوا
ذلك منذ يعرتفوا وبأالَّ أوامره، ذوا يُنفِّ بأن هللا وعدوا واحد، وبصوٍت ٍد، تردُّ دون فإنهم،
للحقِّ التحويل هذا أو الوعد، هذا نبوي، بوحٍي نفسه هللا يُقرِّره ما إالَّ قانوٍن بأيِّ الحني
العادي، امُلجتمع حالة يف يحُدث أنه قبل من ذكْرنا الذي نفسه النحو عىل تمَّ قد هللا، إىل
الطبيعي هم حقِّ عن العرباِنيُّون تخىلَّ فقد الطبيعي، هم حقِّ عن التخيلِّ الناس يُقرِّر عندما
بكامل أعطوهما وقَسم، رصيح بعهٍد وذلك 6(٧ :٢٤ الخروج، (انظر هللا إىل وفوَّضوه
أخرى ناحية ومن وعيد. من للخوف أو قاهرة لقوة خضعوا قد يكونوا أن دون حريتهم
بعد إالَّ شيئًا معهم يُِربم لم خداع، كل من آِمنًا راسًخا ويجعله العهد يضَمن لكي هللا، فإن
املايض يف لهم الخالص تحقيق وحَدها بفضلها أمكن التي العجيبة القدرة بهذه رشعوا أن
دائًما يحتاجون بأنهم العربانيني فاعتقاد وإذن 7.(٤-٥ :١٩ الخروج، (انظر املستقبل ويف
الطبيعية ُقدرتهم كل هللا يُفوِّضون جعلهم الذي هو اإللهية، القدرة عناية إىل بقائهم يف
وبالتايل يملكونها. الذين هم أنهم التفويض هذا قبل يعتقدون كانوا ربما التي البقاء، عىل
هلل العربانيني عند الحاكم سلطة أصبحت الحني ذلك ومنذ حقوقهم. جميع له فوَّضوا

نفعله به الربُّ تكلَّم ما كل فقالوا الشعب مسامع عىل فتال العهد كتاب «وأخذ :(٧ :٢٤ (الخروج، 6

به.» ونأتِمر
وأتيُت النسور أجنحة عىل حملتُكم وكيف باملرصيني صنعُت ما رأيتم «فقد :٤ :(٤-٥ :١٩ (الخروج، 7

ألنَّ الشعوب جميع من ة خاصَّ يل تكونون فإنكم عهدي وحفظِتم أوامري امتثلتُم إن «واآلن :٥ إيلَّ.» بكم
يل.» األرض جميع
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هذا بفضل تستحق، التي وحدها هي النحو هذا عىل قامت التي الدولة وأصبحت وحده،
هذه أعداء كان وبالتايل العربانيني، ملك بحقٍّ ى يُسمَّ هللا أصبح كما هللا، مملكة اسم العهد،
بجريمة ُمدانني أصبحوا السلطة، اغتصاب املواطنني من أراد من أنَّ كما هللا، أعداء الدولة
وأوامره، هللا قوانني مجموع هو الدولة ترشيع أصبح وأخريًا، العلية. هللا ُسلطة يف الطعن
هللا، طاعة يف رأينا كما ص يتلخَّ الذي والدين، املدني القانون كان إذن الدولة، هذه يف
واألوامر، القوانني من مجموعة بل تعاليم الدين عقائد تكن لم أخرى وبعبارة واحًدا. شيئًا
ويُصبح مواطنًا، يعود ال ِدينَه ترك فمن وإثًما، جرًما والفسوق عدالة، تَُعدُّ التقوى وكانت
يكن فلم للوطن، شهيًدا يكون الدين سبيل يف بحياته ى ضحَّ ومن عدوٍّا، وحده السبب لهذا
بالُحكم العربانيني دولة تسمية أمكن ولذلك والدين؛ املدني القانون بني فرٍق أي هناك
ما سوى ترشيع ألي بالخضوع ُملتزمني يكونوا لم املواطنني إنَّ إذ (تيوقراطية)؛ اإللهي
احتفظ فقد واقعي، منه أكثر نظري الوصف هذا بأنَّ القول يجب ذلك ومع به، هللا أوحى
الوسائل يف ذلك ويَتَِّضح أنفسهم، ُحكم يف هم بحقِّ — بعد فيما سنُبنيِّ كما — العربانيون

اآلن. سأعرضه ما وهذا الدولة، إدارة يف اتُِّبعت التي والقواعد استُخِدمت التي
الحال هو كما الجميع عنه تخىلَّ بل آخر، شخص إىل حقهم يُخوِّلوا لم العربانيني إن
(دون منَّا.» هللا يطلُبه ما كل «سنفعل واحد: بصوٍت وصاحوا الديمقراطي، النظام يف
الحقُّ جميًعا لهم فكان تماًما؛ ُمتساويني الجميع ظلَّ العهد هذا عىل وبناءً وسيط) أي
يف عام بوجٍه جميًعا يُشاركون وكانوا وتفسريها، قوانينه تلقي ويف هللا، ُمخاطبة يف نفسه
أوامره، ليسمعوا هللا يقصدون البداية، يف الجميع، كان السبب ولهذا الدولة؛ شئون إدارة
القلق من هللا كالم فيهم وآثار شديًدا، فزًعا فِزعوا األوىل الحرضة هذه أثناء يف ولكنهم
يرتِجفون وهم الثانية للمرة موىس إىل هوا فتوجَّ حانت، قد نهايتهم أن يظنُّون جعلهم ما
ألن يدعونا ما هناك وليس النار، يف ثنا يُحدِّ وهو هللا إىل استمْعنا قد نحن «ها وقالوا:
هللا صوت سِمْعنا لو حتًما وسنموت يقينًا، ستلتِهُمنا العظيمة النار فهذه املوت. يف نرَغب
هللا) ال (أنت إياه وتُبلُِّغنا لك هللا يقوله ما كلِّ إىل ولتستِمع أنت فلتذهب وإذن أخرى. مرة
العهد أبطلوا الكالم وبهذا تنفيذه.» عىل وسنعمل لك هللا سيقوله ما كلِّ يف وسنُطيُعك
وعدهم يُعْد ولم أوامره، وتفسري هللا مع التشاور يف هم حقَّ كليًة موىس إىل وفوَّضوا األول
اه سيتلقَّ ما كلِّ عىل بل قبل، من الحال كان كما به، هللا يبلغهم ما كل طاعة عىل ُمنصبٍّا
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كان اللحظة هذه ومنذ 8.(١٥-١٦ :١٨ العرش؛ الوصايا :٥ التثنية، (انظر هللا من موىس
الذي األعظم القايض هو وحده وكان وتفسريها، هللا رشيعة إعالن يف الحق وحده ملوىس
هللا ُمخاطبة يف الحقُّ له كان وحده (ألنه القصوى العظمة كانت أيٍّا أحد، عليه يحُكم ال
يملك الذي وحده هو كان إنه أقول: أوامره). تنفيذ عىل وإجباره ردوده الشعب وتبليغ
حتى التُّهم، هللا باسم بيشءٍ يُبرشِّ أن أراد قد موىس زمن يف أحد كان لو ألنه الحق، هذا

⋆9.(٢٨ :١١ العدد، (انظر األعظم الحقِّ باغتصاب حقيقيٍّا، نبيٍّا كان ولو

واألحكام الرسوم إرسائيل يا اسمع لهم وقال إرسائيل جميع موىس «واستدعى :١ :(١–٥ :٥ (التثنية، 8

معنا بتَّ قد إلهنا الربَّ «إن :٢ بها.» تعملوا أن واحِرصوا وتعلَّموها اليوم مسامعكم عىل أتلوها التي
أحياء.» كلُّنا اليوم هنا ها الذين نحن معنا بل العهد ذلك قطع آبائنا مع «ال :٣ حوريب.» يف عهًدا
الوقت ذلك يف وبينكم الربِّ بني قائم «وأنا :٥ النار.» وسط من الجبل يف الربُّ كلَّمكم وجه إىل «وجًها :٤

«… فقال الجبل تصعدوا ولم النار من ِخفتم إذ الربِّ كالم أُبلِّغكم لكي
تسمعون.» له ِمثيل إخوتك من بينكم من نبيٍّا إلهك الربُّ لك «يقيم :١٥ :(١٥-١٦ :١٨ (التثنية،
الربِّ صوَت أسمع عدُت ال قائًال االجتماع يوم يف حوريب يف إلهك الرب سألته ما كلِّ عىل «جريًا :١٦

أموت.» لئال أيًضا العظيمة النار هذه أرى وال إلهي
موىس يا سيدي يا وقال حداثته منذ موىس خادم وهو نون بن يشوع «فأجاب :(٢٨ :١١ ⋆ (العدد، 9

كفهما.»
لو ذلك عىل ليُقِدم كان وما اعتقالهما، يشوع وقرَّر املعسكر يف بالتنبُّؤ شخصان اتُّهم النص هذا يف
املذنبني من العفَو ل فضَّ موىس ولكن هللا، إجابات بإعطاء موىس من أمٍر دون فرٍد لكلِّ مسموًحا كان
وكان السلطة، من فيه يشمئزُّ كان وقٍت يف كحاِكٍم ه بحقِّ باالحتفاظ له نصيحته عىل يشوع وعاتب
س أتتحمَّ ليشوع: وقال نفسه اإلصحاح من ١٤ اآلية يف ذلك نرى كما وحده الُحكم عىل املوت فيه ل يُفضِّ
ُمخاطبته حقَّ يُعطي أن يرىض هللا ليَت أي أنبياء، الشعب أفراد جميع يجعل أن يرىض هللا ليت يل؟
عَدم يف أخطأ ولكنه موىس، حقِّ يف يشوع إذن يخطئ لم للشعب. أيًضا لطة السُّ تكون بحيث للشعب
Shimhi شمعي بقتل نَصَحه الذي Abisée أبيشاي داود عنَّف كما موىس عنََّفه لذلك للظروف؛ ُمراعاته

.(٢٢-٢٣ :١٩ الثاني، صموئيل (انظر السيادة يف لطعِنِه أذنب أن بعد
عيلَّ.» ثقيل ألنه وحدي كله الشعب هذا أحمل أن أُطيق «لسُت :(١٤ :١١ (العدد،

ُفتَّانا عىل تكونوا حتى رصوية بني يا ولكم يل ما داود «قال :٢٢ :(٢٢-٢٣ :١٩ الثاني، (صموئيل
«وقال :٢٣ إرسائيل؟» عىل ملًكا رصُت قد اليوم أنِّي أجهل أَلعيلِّ إرسائيل؟ يف أحد يُقتل هذا أيف اليوم؟

امللك.» له وحلف تموت ال إنك لشمعي امللك
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فإنه موىس، اختار قد الشعب أن من بالرغم أنه نلحظ أن ينبغي الصدد، هذا ويف
هم حقَّ ملوىس العربانيون فوَّض أن بعد ألنه، ذلك له؛ خليفة انتخاب يف الحقُّ له يكن لم
بذلك فقدوا الرب، باسم ثًا ُمتحدِّ فيه يَروا بأن رشط أو قيد دون ووعدوا هللا، مخاطبة يف
اختاره، الذي هو هللا وكأنَّ له، خلًفا موىس يختاره من قبول عليهم وكان حقوقهم، جميع
من كان أي الدولة، شئون إدارة ة مهمَّ عاتقه عىل ألخذ له خليفًة اختار قد موىس كان ولو
وإعالن وإلغائها، القوانني من سلطة لديه كانت وبالتايل خبائه يف هللا ُمخاطبة وحَده ه حقِّ
بوجٍه أي له، خليفة واختيار القضاة، وتعيني فراء السُّ وإرسال السالم، وإقرار الحرب،
الحكم نظام ألصبح ذلك، فعل قد كان لو الُعليا؛ السلطة وظائف بجميع القيام عام،
امللك عىل خافية إلهية مشيئة تنفيذ عىل تقوم العادية امللكية أن هو يَسرٍي فارٍق مع َملكيٍّا،
إىل أُوِحيَْت إلهية ملشيئة طبًقا تقوم أن يِجب أو العربانيني دولة تقوم حني عىل نفسه،
ا أمَّ شيئًا، منها يُقلِّل وال يشء كل عىل ه وحقِّ امللك ُسلطة من يزيد فارق وهو وحده، امللك
إذ اإللهية؛ باملشيئة جاهًال خاضًعا، امللكي النظام من النوعني كال يف يكون فإنه الشعب
هو وما مرشوع هو ما وحَده منه ويُعلم ذلك، كلمة عىل كليًة يعتمد الدَّولتني ِكلتا يف إنه
اإللهية املشيئة إياها ألَهَمتُْه قد امللك أوامر جميع بأن الشعب اعتقاد إن إذ مرشوع؛ غري
عىل له خليفًة يْخَرت لم موىس أنَّ عىل يَُقلِّله. أن ال له، خضوعه من يزيد أن شأنه من
شعبي نظام بأنها وصُفها يمكن ال بطريقة شئونها تُدار دولًة لُخلفائه وترك النحو، هذا
وتبليغ القوانني تفسري حقُّ كان فقد تيوقراطي، نظام هي بل مَلكي أو أرستقراطي أو
التي القوانني حسب الدولة شئون إدارة وحقُّ واحد، شخٍص لسلطة مرتوًكا هللا ردود
هذا يف (انظر آخر لشخص مرتوًكا النحو هذا عىل تبليغها تَمَّ التي والردود تفسريها تمَّ

⋆10.((٢١ :٢٧) العدد سفر املوضوع

بأمره الرب، أمام أوريم قضاء له يطلُب حتى الكاهن العازار يدي بني «يقف :(٢١ :٢٧ ⋆ (العدد، 10

الجماعة.» وكل معه إرسائيل بني وجميع هو يدُخلون، وبأمره يخُرجون،
٢٣ ،١٩ اآليتان تعني فال اإلصحاح، هذا من ٢٣ ،١٩ اآليات ترجمة يُسيئون ين امُلفرسِّ أن يل يبدو
دائًما شائع وهذا أعىل، قائًدا بَه نصَّ أو جعَلُه أنه تَعني بل بتعليماته أمدَّه أو يشوع أوىص موىس أنَّ
األول صموئيل ،(٩ :١) يشوع ،(١٥ :١٣) األول صموئيل ،(٢٣ :١٨) الخروج يف مثًال الكتاب، يف

إلخ. … (٣٠ :٢٥)
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أوًال، الدولة. شئون جميع إدارة طريقة منهجية بطريقة سأعرض ذلك يتَِّضح ولكي
من وكان الدولة. لهذه العليا السلطة وهو هلل، بالٍط بمثابة كان مسكن ببناء الشعب أُِمر
يكون حتى كلُّه الشعب لُه يتحمَّ بل البناء، هذا تكاليف بَعينِِه واحد فرد ل يتحمَّ أال الطبيعي
لخدمة الالِويُّون اخِتري وقد للجميع. ملًكا هللا من املشورة الِتماس فيه يتمُّ الذي املسكن
للملك ونائبًا لهم، رئيًسا ليكون موىس أخو هارون واخِتري وإدارته، اإللهي البالط هذا
العربانيني أقَرُب وهو هارون، كان وإذن، رشعية. خالفًة أبناؤه ذلك يف يخلفه ثُمَّ اإلله،
اإللهية، النبوَّة ردود الشعب يُعطي الذي وهو اإللهية، للقوانني األعظم امُلفرسِّ هو هللا، إىل
إىل باإلضافة له، كان ولو الشعب، أجل من هللا إىل عاته بترضُّ أخريًا ه يتوجَّ كان الذي وهو
عىل يحصل لم ولكنه ُمطلًقا، ملًكا ليكون يشء ينقصه أصبح َلَما يُريد بما األمر حقُّ ذلك،
أنه حدِّ إىل الُحكم يف االشرتاك من عام بوجٍه ُمستبعًدا ُكلُّه الوي سبط وكان الحق، هذا

غموًضا. يَزيدونهما فإنهم كلمة كلمة اإلصحاح هذا من ٢٣ ،١٩ اآليتني فهم ون امُلفرسِّ حاول وكلما
يأمر هللا أنَّ الغالبية يظنُّ إذن الحقيِقيَّني؛ َمعنيَيهما يعلمون الذين هم قالئل أفراًدا أن من واِثق وإني
يعلموا ولم ويعلمه، عليه يديه يضع ٢٣ اآلية يف وأنه الجمعية، أمام يشوع بتعليم ١٩ اآلية يف موىس
منصبه، بمهام وقيامه األمري انتخاب رشعية إلعالن العربانيني عند شائعة الحديث يف الطريقة هذه أن
فعلَت إذا قائًال: الشعب ُحكم يف عاَونوه الذين مساعديه باختيار موىس نصح عندما يرتو تحدث فهكذا
الخروج يف يقوله ما إىل بذلك ُمشريًا البقاء يستطيع وإنه قوية ُسلطته إنَّ يقول: وكأنه هللا فسيأُمرك ذلك
قد ذا أنا «ها له: هللا يقول حيث ٩)؛ :١) ويشوع ،(٣٠ :٢٥ ١٤؛ :١٣) األول وصموئيل ،(٢٣ :١٨)
معك إلهك الربَّ ألنَّ تفَشل وال ترَهب ال أمريًا؟ أنصبك ألم له يقول هللا وكأنَّ ع وتشجَّ فتشدَّد أمرتُك

هت.» توجَّ حيثما
عليه يديه «ووضع :٢٣ كلها.» والجماعة الكاهن العازار يَدي بني «وقفه :١٩ :(٢٣ ،١٩ :٢٧ (العدد،

موىس.» لسان عىل الربُّ وأوصاه
الشعب هذا وجميع به القيام أمكنك بأمٍر هللا وأمَرك هكذا صنعَت أنت «فإن :(٢٣ :١٨ (الخروج،

بسالم.» مواضعهم إىل ينرصفون
وأمَره قلِبِه وفِق عىل رجًال له اختار قد الربَّ ألنَّ ملك يدوم فال اآلن «وأما :(١٤ :١٣ األول، (صموئيل

به.» الربُّ أمرك ما تحَفظ لم ألنك شعبه عىل رئيًسا يكون أن الربُّ
حيثما معك إلهك الرب ألن تفَشل وال ترَهب ال ع وتشجَّ فتشدَّد أمرتُك قد ذا أنا «ها :(٩ :١ (يشوع،

ْهت.» توجَّ
يف الخري من به تكلَّم ما كلِّ بحسب لَسيِّدي الربُّ يصنع عندما «فليكن :(٣٠ :٢٥ األول، (صموئيل

إرسائيل.» عىل رئيًسا ويُقيمك ك حقِّ
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األقل عىل ليستطيع امُلمتَلكات بعض عىل االستحواذ يف األسباط كباقي الحق، له يكن لم
الوضع هذا أنَّ عىل املادية، حاجاته بسدِّ الشعب يقوم أن موىس أمر فقد منها، يرتِزق أن
الذي وحَده هو أنه أساس عىل الشعب، من عظيًما احرتاًما بط السِّ لهذا جَلَب قد الخاص
بغزو األمر له وصدر اآلخرين، عرش االثني األسباط من جيش تكوَّن ثانيًا، هلل. نفسه وهب
بالتساوي، ِقسًما عرش اثني إىل عليها االستيالء تمَّ التي األرض مت وُقسِّ الكنعانيني، بالد
أن وبعد األحبار. كعب والعازار يشوع هذه تهم مهمَّ يف ساعَدهم وقد بالُقرعة، وتوزيعها
مشكالت ظهَرْت كلَّما هللا سؤال يف الحقُّ وحده له أصبح للجيش، ا عامٍّ قائًدا يشوع ُعنيِّ
االستعانة من له بُدَّ ال كان بل املظلَّة يف أو خبائه يف كموىس يعتِزل لم ولكنه جديدة،
إليه امُلبلَّغة األوامر يشوع يُصِدر ثُم هللا، ردود وحده يسمع الذي األحبار كعب بوساطة
ويستخدمها، لذلك الالزمة الوسائل عن ويبحث تنفيذها، إىل الناس ويدفع الحرب، من
قانون وكان باسمه. السفراء ويرسل الرجال، من يُريده الذي العدد الجيش يف ويختار
هللا من إالَّ أحٍد اختيار يتمَّ ولم بعده من أحد رشًعا يخلفه ولم مشيئته، َرْهن الحرب
األسباط نُقباء ذلك سوى وفيما ذلك. تتطلَّب كلِّه الشعب مصلحة كانت عندما مبارشًة،
موىس أمر وقد قليل. بعد سأُبنَيِّ كما لم، والسِّ الحرب شئون بتنظيم يقومون عرش االثنا
املواطنني من الجيش وبتكوين الستِّني، حتى العرشين من للجميع العسكرية بالخدمة
األحبار؛ كعب أو العام للقائد ال هلل، أي للدين، الوالء يمني الجيش هذا يُقِسم ثُمَّ فقط،
ولهذا الجيوش؛ إله العربانيني عند هللا ي ُسمِّ كما هللا كتاب وكتائبه هللا، جيش ي ُسمِّ ولذلك
مصري فيها يتحدَّد التي الكربى املعارك يف الُجند وسط يُنَصُب العهد تابوت كان السبب
امللك وكأنَّ املعركة، يف جهده قصارى الشعب يبذُل حتى الهزيمة، أو بالنَّرص كلِّه الشعب
ال الدولة يف موظفني َ َعنيَّ أنه لنْفَهم لخلفائه، موىس وصايا نتذكَّر أن ويكفي حارضبينهم.
أحٌد يُعَط لم وبالتايل شاء، وأينما وحده هللا ُمخاطبة حقَّ أحًدا يُعِط لم ألنه ذلك لها؛ سادة
الحرب وإعالن وإلغائها، القوانني َسنِّ ُسلطة نفسه؛ ملوىس كانت التي امَلهيبة لطة السُّ هذه
القيام وباختصار الدولة، وأمور الدين شئون تنظيم عىل القائمني واختيار السالم، وإقامة
ويف القوانني تفسري يف الحقُّ له كان األحبار كعب أنَّ صحيح الُعليا. السلطة مهام بجميع
بناءً بل موىس، عند الحال كان كما يشاء، وقتما بذلك يقوم يكن لم ولكنَّه هللا، ردود تبليغ
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العكس وعىل الدولة.11 يف ة امُلختصَّ السلطات أو العليا الجمعية أو الجيش قائد طلب عىل
كما هللا يُخاطبوا أن يستطيعون السياسية واملجالس للجيش األعىل القائد كان ذلك من
كلمات تكن لم ولذلك األحبار؛ كعب طريق عن إال ا ردٍّ ون يتلقَّ يكونوا لم ولكنهم يريدون،
لها تكن ولم ردود، ُمجرَّد كانت بل موىس، لسان عىل كانت كما أوامر الحرب لسان عىل هللا
الذي األحبار كعب أنَّ عن فضًال هذا واملجالس، يشوع اها يتلقَّ أن بعد إالَّ والقرار األمر قوة
حقُّ له يكن ولم جيٍش أي عىل يعتمد يكن لم اإللهية الردود هللا من بنفسه ى يتلقَّ كان
حق أي األرض ملكية بحقوق يتمتعون ملن يكن لم ذلك من العكس وعىل األوامر. إصدار
هارون حالة يف األحبار كعب عنيَّ قد موىس كان إذا أنه ذلك إىل ولنُِضف القوانني. وضع يف
وكان حربًا. يختار أن يف حق أي موىس، موت بعد له، يُعْد لم أحًدا فإن العازار، وابنه
القيادة ِصفة عليه وأضفى للجيش األعىل القائد موىس عنيَّ كذلك رشًعا، أباه يخلُف االبن
عندما فإنه السبب ولهذا األحبار؛ كعب حقِّ عىل بناءً ال له، فوََّضه الذي موىس حقِّ عىل بناءً
املشورة هللا من األسباط نقباء يطلُب ولم ليخلُفه، أحًدا األحبار كعب يَخَرتْ لم يشوع تُويفِّ
سبطه جيش عىل يشوع بحقِّ منهم كلٌّ احتفظ بل الجيوش، لجميع جديد قائد تعيني يف
العربانيني أن ويبدو كله. العربانيني جيش عىل نفسه بالحق النقباء جميع احتفظ كما
كل فيها دون يُوحِّ كانوا التي الحاالت يف إالَّ أعىل، قائد إىل حاجة يف يكونوا لم ذلك بعد
موطن سبٍط ألي يكن لم حني يشوع زمان يف ذلك حدث وقد مشرتك. عدٍو ملحاربة قواتهم
األرايض تقسيم تَمَّ عندما بعد، وفيما الجميع، بني مشاًعا ا حقٍّ األشياء ملكية وكانت دائم،
لم غزوها، يعتزمون كانوا التي األرايض وكذلك الغزو بحق األسباط عليها استوىل التي
قائد وجود إىل يدعو ما ذاته، السبب لهذا هناك، يُعْد ولم مشرتكة، ة عامَّ ملكية هناك تَُعْد
منها الحليفة الدولة إىل أقرب املتميزة األسباط أصبحت التقسيم هذا من ابتداءً ألنه عام،
العربانيني إىل النظر يِجب كان والدين، هللا إىل بالنسبة أنه صحيح الواحدة. الدولة إىل
ُمتحالفة، أسباًطا كانوا فقد اآلخر عىل سبٍط كل لحقِّ بالنسبة أما واحدة، ة أُمَّ أنهم عىل

ة مهمَّ يجعل مما الحوادث لتسلسل ُمراعاة دون العربانيني تاريخ يف أخرى إىل فرتة من سبينوزا ينتقل 11
العربانيني تاريخ من باألمثلة نظريته عىل الربهنة هو سبينوزا يُِهمُّ الذي ولكن تتبُّعه يف صعبة القارئ

له. ُمنظَّم رسٍد أيَّ يُحاول أن دون
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السامية. الهولندي»12 االتحاد «دول شأن املشرتك)، املعبد استَثْنَينا (إذا ذلك يف شأنهم
وحده، نصيبه فرد كلُّ يمتِلك أن معناه أجزاء، إىل ة عامَّ ملكية أية تقسيم أن والواقع
حتى لألسباط، نقباء موىس َعنيَّ ولذلك فيه؛ حقٍّ من لهم كان عما اآلخرون يتخىلَّ وأن
يف هللا استشارة بمهمة ليضطلع أي نصيبه شئون لتنظيم التقسيم بعد منهم كل يتفرَّغ
وتعيني وتحصينها، املدن وتأسيس جيشه، وقيادة األحبار، كعب لسان عىل سبطه، شئون
ولم عام. بوجه لم والسِّ الحرب شئون وتنظيم الخاصة، دولته عدو وُمحاربة فيها، القضاة
بالفعل.13⋆ هللا بعثَُه نبي األقل عىل أو هللا، سوى َحَكم بأي باالعرتاف ُملزًما نقيٍب كلُّ يكن

وأحيانًا الهولندية» الدول «اتحاد أو الهولندي» االتحاد «دول عن األحيان بعض يف سبينوزا يتحدَّث 12

«دول يف العليا لطة السُّ وتِجد … وحده هولندا إقليم يف السيادة) (صاحبة امُلستقلَّة» «الدولة عن أخرى
َمثَل ولكنها دولية، سلطة تُمثِّل ال ألنَّها االتحاد دول مصالح بني التوفيق يف صعوبًة الهولندي» االتحاد

الفيدرايل. االتحاد صور إلحدى سبينوزا يُعطيه
ُمعظم ويتفق Sanhédrin الُعليا باملحكمة عادة ى يُسمَّ ما تأسيس ً خطأ موىس إىل األحبار ⋆ ينسب 13

Coadjuteurs مساعًدا سبعني اختار موىس أن صحيح نفسها. َّهات الرتُّ هذه يف األحبار مع املسيحيني
قانونًا يضع لم ولكنه كله، الشعب بمهام القيام وحده يستِطع لم ألنَُّه الدولة شئون تنظيم يف ليُعاونوه
له هللا عيَّنَها التي املدينة يف سبٍط كلُّ يقوم أن أمر العكس عىل بل عضًوا، سبعني من جماعة بتأسيس
القضاة ساور أن حَدث فإذا نفسه. هو وضعها التي للقوانني طبًقا امُلنازعات يف للفصل قضاة بتعيني
املفرس (أي Le Souverain Pontif األحبار كعب استفتاء عليهم كان Droit القانون صحة يف الشكِّ بعُض
امُلنازعات يف للفصل يرأُسهم كان الذي الُقضاة قايض أو للقوانني) Le Suprême Interpréte األعظم
التي األحبار كعب بفتوى التزامه عَدم القضاة أحد ادَّعى أن حَدث فإذا األحبار. كعب لتفسري طبًقا
بالعمل القائم القضاة قايض ويُعلن القتل فجزاؤه ِسبِطِه نقيب إليه نَقَلها التي أو ُمبارشًة عنه أخذَها
يشوع مثل هذا القضاة قايض يكون أن املمكن من وكان .(٦ ،١٧ التثنية، (انظر إدانته الوقت ذلك يف
األحبار كعب ُمخاطبة التقسيم بعد ه حقِّ من كان فقد سبط رئيس أو كله اإلرسائييل للشعب األعىل القائد
املمكن من وكان القضاة. وتعيني املدن، عىل واالستيالء لم، والسِّ الحرب يف لسبطه، الخاصة الشئون يف
االستشهاد يُمكنني ذلك عىل وللربهنة حقوقها. بعضها أو األسباط جميع له ُفوََّضت الذي امللك يكون أن
Silo شيلو النبي اختار عندما واحد، رئيس بشاهٍد سأكتفي ولكني القديم العهد روايات من كثرية بأدلَّة
حقوق عىل عام بوجٍه وحصل القضاة وتعيني الحرب استفتاء حق بذلك أعطاه Iéroboan ياربعام امللك
ولذلك فقط، سبعني عىل Iéroboam ياربعام بها يحتفظ كان التي الحقوق هذه سبًطا، عرش االثني
أورشليم يف ذلك Josaphat يوشافاط فعل كما مملكته يف للدولة أعىل مجلس إقامة ياربعام استطاع

… بعدها) وما ٨ :١٩ الثاني، األيام أخبار (انظر
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عىل تُعامله أال األسباط باقي عىل كان هللا، نحو بواجباته ما سبٍط نقيب يُقم لم فإذا
ويف نفسه. عىل أخذه عهًدا نقض عدو وكأنه ُمحاربته عليها إنَّ بل الرعايا، بني من أنه
قائد يُخاطبه ولم هللا، إرسائيل أبناء خاطب يشوع موت فبعد ذلك، عىل كثرية أمثلة الكتاب
شمعون سبط مع تحالف أوًَّال، عدوه ُمهاجمة يهوذا سبط عىل أنَّ علم وعندما الجيش،
القضاة، (انظر الحلف هذا األسباط باقي تدُخل ولم العدو، ِضدَّ ُقوَّاِتهما لتوحيد وحَده
وقبل بُمفرِده العدو حارب سبٍط كلَّ أنَّ أيًضا نفسه اإلصحاح يف ويروى 14،(١–٣ :١

رشيعة عىل بناءً — رعاياه يضطر لم وبالتايل هللا من بتفويض ملًكا كان ياربعام أن فيه شكَّ ال ا وممَّ
يف ياربعام كوَّنها التي املحكمة يف الوقوف أو قاضيًا به واالعرتاف ياربعام أمام االمتثال إىل — موىس
بقْدر ُعليا مجالس هناك كانت العربانيني دولة تجزَّأت أن وبعد للقضاة. قاضيًا به واالعرتاف أورشليم
يف كلها رناها وتصوَّ العرباِنيُّون فيها عاش التي الدول د تعدُّ أغَفْلنا فإذا منفصلة. دول من هناك كان ما

لها. حلَّ ال مشكالٍت يف نَقُع فإنَّنا واحدة دولة
الرب ليخدم هناك الواقف الكاهن من يسمع ال حتى ًا ُمتجربِّ كان رجل «وأي :(١٢ :١٧ (التثنية،

إرسائيل.» من الرش واقَلع الرجل ذلك فليقتُل القايض من أو إلهك
رؤساء ومن الكهنة الالويني من أورشليم يف أيًضا يوشافاط «وأقام :(٨ :١٩ الثاني، األيام (أخبار

أورشليم.» يف فأقاموا وللخصومة الرب لقضاء إرسائيل آباء
عىل ُمفتًشا سليمان عينه وقد (٩٣٥–٩١٠) ملوكها وأول إرسائيل مملكة س ُمؤسِّ هو األول ياربعام
أسباط ملك سيكون أنه عىل Ahias أحياس النبي إليه أشار رمزية وبحركة Millo ميلو لبناء املتطوِّعني
ولكنه فرعون وصاَهر مرص إىل ياربعام فهَرَب قتَلُه نوى بذلك سليمان َعِلم وعندما املستقبل، يف الشمال

الشمال. أسباط عىل ملًكا وأصبح شكيم ُملك ياربعام تَوىلَّ عندما عاد
أحدثه الذي (٩٣٥–٩١٤) االنفصال بعد يهوذا ملوك وأول وخليفته سليمان ابن فهو ياربعام أما
رصاٍع يف وكان ذلك، من منعه Sheméi شمعي النبي ولكن بالقوة، امَلملكتنَي توحيد حاول وقد به، بتعصُّ

أورشليم. عىل واستوىل مرص فرعون هزمه ثُمَّ الشمال يف ُمناِفسه ياربعام مع دائم
عتاليا من يورام ابنه وزوج وخليفته Asa أسا ابن (٨٧١–٨٤٨) يهوذا ملوك رابع فهو يوشافاط أما
من ملعاونته Ochozias أحزيا اقرتاح ورفض سليمان بدأها التي البحرية الحملة يف فَشل أحآب ابنة
صحيًحا تفسريًا يعطي حتى والعلمانيني الكهنة من أورشليم يف دولة مجلس أقام وقد ذلك يف جديٍد

.(٥–١١ :٢٩ الثاني، األيام (أخبار للرشيعة
يف يصعد ِمنَّا من قائلني الربَّ سألوا إرسائيل بَني أنَّ يشوع وفاة بعد «وكان :١ (١–٣ :١ (القضاة، 14

«فقال :٣ األرض.» أسلمُت قد يَِده إىل ألني يصعد يهوذا الرب: «فقال :٢ الكنعانيني؟» ملحاربة ُمقدِّمتنا
فانطلق مرياثك إىل أيًضا معك أصعد وأنا الكنعانيني لنُحارب مرياثي إىل معي اصَعد أخيه لشمعون يهوذا

معه.» شمعون
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جميع بإبادة تقيض كانت األصلية األوامر أنَّ مع ذلك، أرادوا ن ِممَّ الخضوع أو التسليم
بط السِّ أن صحيح الرشوط. من رشٍط أي عىل معهم التفاُوض وعدم رحمة، بال األعداء
ذلك يكن فلم يُدان، يكن لم ولكنَّه اللوم، إليه ه يُوجَّ كان اإلثم، هذا يقرتف كان الذي
وعىل اآلخر. شئون يف سبٍط كلُّ ل ويتَدخَّ بينها حرٍب يف األسباط تتطاَحَن لكي كافيًا دافًعا
ترِبُطه التي لمية السِّ العالقات وقطع اآلخرين األسباط بنيامني ِسبط أهان عندما العكس
وبعد الحرب، نشبَِت عليه، يُعتَمد حليًفا فيه تجد تَُعْد لم الحلفاء األسباط إن بحيث بهم،
بنيامني، أبناء جميع الحرب، لقوانني طبًقا وقتلوا، اآلخرون األسباط انترص الثالثة املعركة

عليها. وحِزنوا األوان فوات بعد الجريمة هذه عىل نِدموا ثُمَّ واألبرياء، منهم امُلذِنبني
يسألني وقد سبط. كل بحق يتعلق فيما ُقلناه ما قاطع، نحٍو عىل باألمثلة، أثبتْنا هكذا
جوابًا الكتاب يف أِجد لم أني الواقع سبط؟ كلِّ نقيب خليفة يُعنيِّ كان الذي من سائل:
نقيب خالفة يف الحقُّ له كان سنٍّا املشايخ أكرب أنَّ أفِرتض ولكنِّي املوضوع، هذا يف يقينيٍّا
يف امُلسنِّني بني من شيوخها يُختار أَُرس إىل ًما ُمقسَّ كان سبط كل أن إىل نظًرا السبط،
املجلس معه يكوِّنون كانوا له ُمعاونًا سبعني املشايخ بني من موىس اختار وقد األُْرسة،
يشوع، موت بعد الدولة شئون إدارة تولَّوا من عىل الشيوخ اسم الكتاب أطَلَق وقد األعىل،
يعلمه أمر وهو الُقضاة، إىل لإلشارة العربانيني عند دائًما يُستعمل الشيوخ لفظ وكان
معرفًة نعرف أن مقصدنا، إىل بالنسبة كثريًا، نا يُهمُّ فال ذلك عن وفضًال . شكَّ وال الجميع
يُقم لم موىس وفاة بعد أحًدا أن بيَّنُت قد أكون أن يكفي بل األسباط، نقباء تعيني يقينية
عىل يعتمد العربانيني دولة يف العامة األمور ترصيف يكن لم فلما العليا، السلطة مهام بكلِّ
من منها بعض وكان نفسه، الشعب عىل حتى أو واحد، مجلس أو واحد، إنسان مشيئة
األسباط لجميع وكان األسباط، باقي اختصاص من اآلخر والبعض ما سبٍط اختصاص
يكن لم موىس وفاة بعد الحكم نظام أن تام بوضوٍح ذلك من يتبنيَّ فإنه نفسها، الحقوق
قلت كما (ثيوقراطيٍّا) الالهوتية للسلطة حكًما كان بل شعبيٍّا، وال أرستقراطيٍّا وال ملًكا

اآلتية): لألسباب (وذلك قبل من

األسباط أفراد جميع كان وحده، إليه وبالنسبة للدولة، امللكي املقر هو املعبد كان (١)
قبل. من بيَّنَّا كما واحدة دولة يف مواطنني كلهم

وحده (وهو األعظم حاكمهم هلل الوالء يمني يُقِسموا أن املواطنني جميع عىل كان (٢)
يشء). كل يف امُلطَلقة بالطاعة وعدوه الذي
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أعىل.15 قائًدا الحاجة عند يختار الذي هو وحده هللا كان (٣)

يشهد كما 16(١٥ :١٧ (التثنية، هللا باسم رصاحًة للشعب بذلك موىس تنبأ وقد
أنَّ يف للشكِّ مجاًال يرتُك ال أمر وهو وصموئيل، وشمشمون جدعون اختيار أيًضا بذلك
يف ذُِكر قد ذلك يكن لم ولو حتى نفسها، بالطريقة اختريوا قد اآلخرين امُلخلصني القواد

تاريخهم.
انفعاالت ة حدَّ تخفيف يف الثيوقراطي الحكم نظام نجح كيف نبحث أن علينا واآلن
ُطغاة. الُحكام وال ُعصاًة املحكومون يُصبح لم بحيث السواء، عىل واملحكومني الحكام

يُحاولون فإنهم ما، ُجرًما يرأسونها الذين أو ما دولًة يَحكمون الذين ارتكب إذا
وهم بالثناء، جدير سلوكهم بأن الشعب وإقناع القانون، من ستاٍر تحت إخفاءه دائًما
ثَمَّ ومن القانون، تفسري يف الحقُّ لهم الذين وحَدهم هم ألنهم عناء بال ذلك يف ينجحون
إليه. الشهوة تدفعهم ما وكل امُلغِرضة، أفعالهم كلِّ ارتكاب يف امليزة هذه يستغلُّون فإنهم
تفسري حقُّ له آخر شخص هناك كان لو السلوك يف امُلطلقة حريتُهم تَُحدُّ العكس وعىل
ويتبنيَّ أحد. فيه يُناِزع أن يمكن ال صحيًحا املقرتح التفسري كان إذا ًة وخاصَّ القوانني،
األمراء، يرتكبها التي الجرائم من كبري لعدٍد القوية الدوافع أحد أنَّ تامٍّ بوضوٍح ذلك من

العربانيني: عند قائًما يكن لم
17(٥ :٢١ التثنية، (انظر وحدهم ويِّني لالَّ بأرسه مرتوًكا كان الرشيعة تفسري حقَّ ألنَّ أوًال:
ما كلُّ وكان امللكية، حقُّ لهم يكن ولم سيايس، تنظيم أي يف يشاركون يكونوا لم الذين

للقوانني. الصحيح تفسريهم من ا ُمستَمدٍّ واحرتام امتياز من به يتمتعون
سنوات سبع كلَّ مرًة يجتِمع أن هللا، ألوامر تطبيًقا كله، الشعب عىل كان ألنه ثانيًا:
فرد كل عىل كان كما الرشيعة، عن معلوماٍت الحرب من ى يتلقَّ لكي ُمحدَّد، مكاٍن يف

ترقيم. بال الثانية مع الثالثة النقطة سبينوزا يذكر 15

أن لك وليس ملًكا عليك نقيم إخوتك بني من إلهك الربُّ يختاره ملًكا عليك «فأقم :(١٥ :١٧ (التثنية، 16

بأخيك.» ليس أجنبيٍّا رجًال عليك نُقيم
تسمعون.» له مثيل إخوتك من بينكم من نَِبيَّك إلهك الرب لك «يقيم :(١٥ :١٨ (التثنية،

باسم ويُباِركوا ليخدموه اختار إياهم إلهك الربَّ ألنَّ الوي بنو الكهنة يتقدَّم «ثُمَّ :(٥ :٢١ (التثنية، 17

رضبة.» وكلُّ خصومة كل تُفَصل وبكالمهم الرب
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بعدها؛ وما ٩ :٣١ التثنية، (انظر: قراءته ويعيد الرشيعة ِسفر باستمراٍر يقرأ أن
عىل يَعملوا أن الخاصة، مصلحتهم عىل حرًصا الرؤساء، عىل كان بحيث 18،(٧ :٦
يعرفونها الجميع كان والتي قبل، من ُسنَّْت التي للقوانني طبًقا العامة الشئون ترصيف
من احرتام أعظم َموِضع يكونوا أن الرؤساء هؤالء أراد إذا وذلك بها، بأس ال معرفًة
مملكة ُرسل باعتبارهم الرشط، هذا فيهم يتواَفر عندما لهم، يُبجِّ كان الذي الشعب،
فلم القوانني) خَرقوا إذا (أي الرشط هذا فيهم يتوافر لم إذا أما هللا. وُخلفاء السموات
هي كما الكراهية، ألوان أشد (وهي لهم الرَّعيَّة كراهية من يَْسَلموا أن امُلمكن من يكن
من األسباط نُقباء منع عىل ساعد آخر عامل وهناك الهوتية) كراهية كلِّ يف العادة
العرشين (من العسكرية بالخدمة املواطنني جميع تكليف هو أطماعهم، وراء االندفاع
اإلجراء لهذا وكان الخارج، من للُمرتَزقة النُّقباء استقدام وحظر استثناء) بال تِّني السِّ إىل
عن فضًال منهم، يرتِزق جيٍش إىل الشعب، قْهر أجل من الطُّغاة، يحتاج إذ كبري، أثر
أحرار مواطنني من يتألَّف جيًشا يخشون ما بقْدر شيئًا يَخَشون ال الطُّغاة هؤالء أن
السبب ولهذا وحريته؛ الوطن عزَّة سبيل يف َدُمهم وأُريق وُجهَدهم شجاعتهم بذَلُوا
عىل غضبًا ينفِجر لم الثانية، للمرة داريوس محاربة عليه كان عندما اإلسكندر فإن
رأي أبدى الذي بوليسربخون، عىل غضب بل نصيحته، منه سمع أن بعد بارمينون
«لم :(١٣ الرابع: (الكتاب كوريتوس، كوينتوس يقول فيما ألنه ذلك نفسه؛ بارمينون
قبل من عليه غِضب قد كان أن بعد بارمينون، إىل أخرى مرة اللَّوم توجيه عىل يجرؤ
أن بعد إالَّ يخشاها، كان التي املقدونيني، ُحريَّة عىل القضاء يستطع ولم شديًدا، غضبًا

تابوت حاميل الوي بني الكهنة إىل ودفعها التوراة هذه موىس «وكتب :٩ :(٩–١٣ :٣١ (التثنية، 18

سنة ميعاد يف السنني السبع نهاية يف قائًال موىس «وأمرهم :١٠ إرسائيل.» شيوخ وسائر الربِّ عهد
يختاره الذي املوضع يف إلهك الربِّ لدى ليتمثَّلوا إرسائيل جميع يأتي «حينما :١١ املظال.» عيد يف اإلبراء
واألطفال والنساء الرجال الشعب «اجمع :١٢ إرسائيل.» جميع من َمسمٍع عىل التوراة بهذه عليهم تُنادي
هذه كالم بجميع العمل ويتحرَّوا إلهكم الربَّ ويتَّقوا ويتعلَّموا يسمعوا لكي ُمُدنك يف الذي والغريب
يف تَحيَونها التي األيام كل إلهكم الرب َمخافَة ويتعلَّموا يعلموا لم الذين بنوهم «ويسمع :١٣ التوراة.»

لتَمتِلكوها.» األردن إليها عابرون أنتم التي األرض
نمَت وإذا الطريق يف مشيَت وإذا بيتك يف جلسَت إذا بها وكلِّمهم بنيك عىل «وكرِّْرها :(٧ :٦ (التثنية،

ُقمت.» وإذا
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النفعاالته أطَلَق ذلك بعد جيشه، يف وأدخلهم امَلقدونِيِّني، من أكرب عدًدا الجنود من أَرسَ
الجيش ُحريَّة كانت فإذا طويًال. كبَتَها قد املواطنني فضالء ُحريَّة كانت أن بعد العنان،
وهم البرش، أقامها دولة رؤساء انفعاالت جماح تكبََح أن تسطيع مواطنني من امُلؤلَّف
أعظم كان شكَّ وال تأثريها فإنَّ النرص، أمجاد بكل ألنفسهم يَحتِفظوا أن اعتادوا الذين
أحد مجد ال اإللهي، املجد سبيل يف جنودهم حارب الذين العربانيني رؤساء عىل بكثرٍي

إجابته. ويسمعوا هللا يستشريوا أن قبل معركًة يبدءون يكونوا ولم الرؤساء،
الدين برباط إال بينهم فيما يرتبطوا لم األسباط نقباء أن ثانيًا ذلك إىل ولنُِضف
حق من كان اإللهي،19 الفرد حق من والنَّيل عنه التخيلِّ يف أحدهم بدأ فإذا املشرتك،

عدو. وكأنه عليه القضاء اآلخرين
إنسان يأتي أن يكفي كان فقد جديد، نَبيٍّ ظهور من الخوف أيًضا نذُكر أن يجب ثالثًا:
يف ُمطَلق حقٌّ له ليكون نُبوَّتِه عىل الصحيحة اآليات ببعض ويُربِهن ف َ بالرشَّ معروف
هلل ُممثًال بوصِفه ال موىس مثل وحده، له َف تكشَّ الذي هلل ُممثًِّال بوصفه األوامر إعطاء
يستطيعون كانوا األنبياء هؤالء أمثال أن شكَّ وال األسباط. طريقة عىل الحرب ط بتوسُّ
وعىل يسرية. بآياٍت يُريدون ما بكلِّ وإقناعه امُلضَطَهد الشعب ِثقة اكتساب بسهولٍة
يف ل يتدخَّ أن أمَكنَُه باستقامٍة ة العامَّ الشئون يُنظِّم أن النقيب استطاع إذا العكس
عيشًة يعيش كان بأنه يعلم حتى محكمته، أمام يَمثُل النبيَّ يجعل وأن املناسب الوقت
يدَّعي وما يقوله ما كان وإن ِبعثته، عىل آياٍت بالفعل ى تلقَّ قد كان وإن ا، حقٍّ رشيفة
فإن العام، الوطني الترشيع ومع املوروثة الدينية العقيدة مع ُمتَِّفًقا هللا عند من أنه
الُحكم النقيب حقِّ من كان ِبدعة، التعاليم كانت أو املطلوبة، الِقيمة لآليات تكن لم
النقيب سلطة عىل بناءً إال ذلك يكون أال عىل بالنبي، االعرتاف تمَّ وإال باملوت، عليه

وبشهادته.
بل موروث، حقٍّ أي يف أو والعظمة النبل يف مواطنيه يَفُضل بط السِّ نقيب يكن لم رابًعا:

وحدهما. وفضيلته لِسنِّه نظًرا الدولة بحكم إليه يُعَهد كان

له يخضعون ملن بالنسبة خَرَقها فإْن للقوانني يخضع بل ًعا ُمرشِّ وليس حاكًما السبط نقيب ليس 19

لِسبطه يحقُّ كما كعدوٍّ ُمعاملته لها يَحقُّ التي األخرى األسباط نقباء ومع هللا مع ِميثاقه ينُقض فإنه
هللا. إالَّ حاكم ال ألنه الفرد حقوق تُحَفظ ثَمَّ ومن عليها، الخروج
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عىل الحرب لوا يُفضِّ أن املمكن من يكن لم والُجند النقباء أن العربانيني عند نلحظ وأخريًا:
هم وكانوا وحدهم، املواطنني من ُمكوَّنًا — قبل من ُقلنا كما — الجيش كان فقد السلم،
ُمواطنًا كان الحرب وقَت جنديٍّا كان فمن والسلم، الحرب أمور يتولَّون الذين أنفسهم
األعىل القائد ا أمَّ دائرته، يف قاضيًا كان آمًرا، ضابًطا كان ومن املدنية، الحياة يف عاديٍّا
أجل من الحرب يف أحٌد يرغب أن إذن امُلمكن من يكن فلم املدينة. ُقضاة قايض فكان
يتجنَّب كان السبط نقيب أن واألرَجُح الحرية. عن وللدفاع السالم إلقامة بل الحرب،
كرامته. ويُهني الحرب إىل ه يتوجَّ ال حتى القائم، النظام يف تغيري أيَّ يستطيع ما بقْدر

اآلن ولنبحث االعتدال. حدِّ عىل الخروج من النُّقباء منعت التي األسباب هي هذه
التنظيم أُُسس لنا تُبيِّنُه أمٌر ِبَدوره وهو الشعب، انفعاالت ضبْط بها تمَّ التي الكيفية يف
بُدَّ ال كان أنها لوَجْدنا عابرة نظرًة األسس هذه عىل ألَقينا لو فحتى بوضوح، االجتماعي
أو خيانته يف التفكري معه عليهم يستحيل لوطنهم، فريًدا حبٍّا املواطنني قلوب يف تبُثَّ أن
سيطرة أية عىل املوت لون يُفضِّ كانوا أنهم حدِّ إىل به الجميع تعلَّق لقد بل عنه، التخيلِّ
هللا، مملكة مملكتهم أنَّ واعتقدوا هللا إىل هم حقَّ فوَّضوا أن بعد أنهم فالواقع عليهم. أجنبية
لهذه يُكنُّون كانوا السبب ولهذا هللا؛ أعداء األخرى الشعوب وأن هللا، أبناء وحَدهم وأنهم
املزمور انظر: التقوى، عىل عالَمًة لهم تبدو كانت كراهية (وهي شديدة كراهية الشعوب
أو لألجنبي بالوالء د التعهُّ فكرة إزاء شديٍد بفزٍع يشعرون وكانوا 20.(٢١-٢٢ :١٣٩
َمملكة أي وطنهم، خيانة من نظَرهم، يف أبغض، أو أشنع هناك يكن ولم بالطاعة، وْعده
يسمح يكن لم ألنه عاًرا، لهم تبدو أجنبيَّة أرٍض يف اإلقامة ُمجرَّد وكانت يعبدونه، الذي هللا
السبب ولهذا آخر؛ مكاٍن أيِّ يف عليها، الناس أحَرُص هم التي ِدينهم، شعائر بإقامة لهم
ومن فيها. ُقدسيَّة ال َدِنسة أخرى أرض وكلَّ ُمقدَّسة وطنهم أرض يَرون كانوا أيًضا
كان «إن قائًال: شاءول أمام حاِلِه عىل ندب وطنه، هْجر إىل اضطرَّ عندما داود فإن هنا
منه وينزعونني اإللهي ِمرياثي ِمنِّي يَسلُبون ألنهم اللعنة فعليهم بَرش عيلَّ يُحنقوك من
وهذا ُمطلًقا، بالنفي مواطن عىل يُحَكم لم لذلك أجنبية.» آلهًة واعبُد اذهب يل: ويقولون
العار، ال العقاب، يستحقُّ نظرهم يف كان جرًما يرتكب من ألنَّ جيًدا؛ مالحظته يِجب أمر

«بل :٢٢ ُمقاوميك.» أمُقْت ألم رب يا ُمبغضيك أبغض «ألم :٢١ :(٢١-٢٢ :(١٣٨) ١٣٩ (املزمور 20

أعداء.» يل وصاروا ا تامٍّ بُغًضا أبغضتُهم
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اليومية العبادة تُحِييها تقوى كان بل حب، مجرَّد لوطنهم العربانيني ُحبُّ يكن لم لذلك
هاتان أصبحت بحيث األخرى، للشعوب كراهيَّتُهم نفسه الوقت يف تُثريها كما وتُغذِّيها،
تختلف تكن لم العربي الدين شعائر أن الواقع العربانيني. عند ثانية طبيعًة العاِطفتان
عن االختالف كلَّ ُمختلفون بأنهم املؤمنون يشُعر بحيث فحسب األديان باقي شعائر عن
كانوا الذي العار عن يتولَّد أن بدَّ ال كان وقد التناُقض، أشدَّ لها ُمناِقضة كانت بل غريهم،
عاطفة أيَِّة من لقلوبهم تملًُّكا أشدَّ كانت له، شديدة كراهيًة يوم، كلَّ باألجنبي يُلِحقونه
وتلك تقوى، تَُعدُّ نفسها هي كانت بل والتقوى، اإليمان عن تتولَّد كراهية وهي أخرى،
بدورها الحالة هذه يف يتمثَّل كان ولقد ًال. تأمُّ وأشدُّها الكراهية أنواع أقوى هي بحقٍّ
الكراهية به وأعني الدوام، عىل الكراهية حدة من يزيد كان الذي املألوف العامل ذلك
الظروف هذه كلُّ للعربانيني. بَدورها األخرى الشعوب تُكنُّها كانت التي لة وامُلتأصِّ امُلتباَدلة
والحق للوطن، والوالء املواطنني، من غريهم إزاء الدولة يف املواطنني ُحريَّة أعني ُمجتِمعة؛
واجبًا وجعِلها يهودي غري هو من لكلِّ الشديدة الكراهية وإباحة األجنبي، ضدَّ امُلطَلق
تثبيت عىل ساعدت قد كلُّها الظروف هذه إنَّ أقول: والشعائر. بالعادات والتميُّز ًسا، ُمقدَّ
أيَّ وطِنهم سبيل يف وشجاعة بصٍرب دائًما لوا يتحمَّ أن املواطنون تعلَّم بحيث قلوبهم،
لم قائمة مدينتهم كانت وطاملا التجربة. به وتشهد العقل لنا حه يُوضِّ أمر وهذا امتحان.
باملدينة أورشليم تسمية الناس تعوَّد حتى لألجنبي، طويًال الخضوع العربانيون يستِطِع
العربية الدولة هْدم بسهولٍة الرومان يستِطِع فلم 21(١٥ ،١٢ :٤ عزرا، (انظر: امُلتمرِّدة
نُقباء حقوق األحبار سَلَب أن بعد األوىل، للدولة ظالٍّ تقديٍر أكثر عىل كانت (التي الثانية
انتَرص «لقد بقوله: تاريخه من الثاني الكتاب يف ذلك عىل تاكيتوس ويشهد األسباط)
ًة مهمَّ تلك كانت فقد أورشليم، اقتحام يستطع لم ولكنه اليهود، ِضدَّ حربه يف فسباسيان
أكثر به، تعصُّ وشدَّة للشعب الخاص النفيس االستعداد إىل ذلك ويرجع ًة، وشاقَّ صعبة
وباإلضافة املوقف.» رضورات ملواجهة امُلحاَرصين الباقية الحقيقية قواته إىل يرجع ا ِممَّ

إلينا وَفدوا قد عندك من خرجوا الذين اليهود أنَّ امللك لدى معلوًما «ليكن :١٢ :(١٥ ،١٢ :٤ (عزرا، 21

آبائك آثار ِسفر يف «ليبحث :١٥ أساسها.» موا َرمَّ وقد أسواًرا يَبنون الشقيَّة امُلتمرِّدة املدينة أورشليم إىل
فيها أثاروا قد وأنهم واألقاليم، امللوك إىل ُمسيئة ُمتمرِّدة املدينة هذه أنَّ وتعلَّم التواريخ سفر يف فتطلَّع

املدينة.» هذه ُخرِّبَت ولذلك الدهر قديم يف شغبًا
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يف له فريد آخر باعٌث هناك كان آلخر، فرٍد من تقديره يختلف الذي الباعث، هذا إىل
َضعف أي من عليهم املحافظة يف املواطنني، نفوس تثبيت يف األثر أعظم العربية الدولة
قوَّتَها اإلنسانية األفعال يُعطي الذي املنفعة عامل به وأعني وطنهم، هْجر يف رغبة أو
يف املواطنون يكن لم إذ فريدة؛ أهمية ة الخاصَّ للمصلحة كان الدولة هذه ففي وحياتها.
الدولة، هذه يف يَملكونها كانوا ما بقْدر مضمون حقٍّ عن أموالهم يمِلكون آخر مكاٍن أيِّ
منهم كلٌّ وكان النقيب، لنصيب ُمساويًا والحقول األرض من منهم كلٍّ نصيب كان فقد
ُردَّت ه حقَّ أو ُممتلكاته يبيع أن إىل الفقر بسبب أحد اضُطرَّ فإذا ألرضه، الدائم السيد هو
من تمنع النوع هذا من أخرى أنظمة هناك وكانت (اليوبيل)، الِعيد وقت يف األرض إليه
أيِّ يف منه أكثر البلد هذا يف ُمحتمًال الفقر وكان امُلمتلكات. من امُلعتاد نَصيبَه أحد سْلب
امللك إىل الناس به يتقرَّب صالًحا عمًال للمواطنني أي لآلخرين اإلحسان كان إذ آخر؛ بلٍد
كانوا إذ وطنهم، خارج ُسعداء يعيشوا أن العربانيني استطاعة يف يكن فلم وإذن اإلله.
ربطهم يف األثر أكرب له كان ومما مكان. كل يف والخزي العوز ألوان لجميع ُمعرَّضني
يكن لم أحًدا أنَّ الشقاق، أسباب وكل األهلية الحرب تجنُّب عىل حثِّهم ويف الوطن، بأرض
مظاهر أفضَل إليهم واإلحسان املواطنني حبُّ وكان للجميع، سيًِّدا هللا كان بل لآلخر، َسيًِّدا
عن وفضًال لهم. الشعوب وكراهية للشعوب كراهيتهم الحبِّ هذا من يُقوِّي وكان التقوى،
أفعالهم جميع كانت فقد عليه؛ نشئوا الذي الصارم للنظام نتيجة الطاعة كانت فقد ذلك
أوقاٍت يف بل الظروف، كلِّ يف به ًحا ُمرصَّ األرض حرث يكن ولم الرشيعة، ألحكام خاضعة
والحصد البذر يكن لم كذلك ، ُمعنيَّ نوٍع من وبمواٍش فقط، ُمعيَّنة سنواٍت ويف ُمعيَّنة
كلها العرباِنيِّني حياة كانت عام وبوجٍه ُمعني. وقٍت ويف ُمعيَّنة بطريقٍة إالَّ بهما مسموًحا
إىل ونظًرا الشعائر)، فائدة عن الخامس الفصل املوضوع هذا يف (انظر ُمستمرَّة طاعة
شيئًا والُحريَّة هي لهم بَدْت بل عبودية، نظِرهم يف تَُعد لم فإنَّها الحياة هذه اعتيادهم
هو به يُؤَمرون الذي الفعل أصبح بل أحد، من فيه مرغوبًا املمنوع يَُعد لم بحيث واحًدا،
ال هلل طاعًة الجيش يف الدورية وامُلتعة الراحة بأيام التزامهم كان وذلك املرغوب. وحده
22،(١٦ التثنية، (انظر سنويٍّا مرَّاٍت ثالث هللا عىل ضيوًفا يَحلُّون وكانوا ألنفسهم، إمتاًعا

الذي املوضع يف إلهك الرب أمام ذُكرانك جميع يحُرض السنة يف مرات «ثالث :(١٦ :١٦ (التثنية، 22

فارغني.» الرب أمام يَحُرضوا وال املظال عيد ويف األسابيع عيد ويف الفطر عيد يف يختاره
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مناسباٍت ويف السابع، اليوم يف الراحة إىل واإلخالد العمل عن ف التوقُّ عليهم كان كما
باألمر، مفروضة كانت بل فقط بها ًحا ُمرصَّ املآدب وإقامة الربيئة امُلتَع تكن لم أُخرى
هناك فليس الناس، قلوب عىل التأثري يف هذه من فاعلية أكثَر تدابري هناك أنَّ أعتقد وال
ومع واإلعجاب.23 الُحبِّ من أي اإليمان، من امُلنبِعث الفَرح من النفس يف تأثريًا أقوى يشء
بأيام الخاصة الشعائر ألنَّ امُلستمرِّ التكرار َمَلل يَنتابهم أن من خوف هناك يكن لم ذلك
يُحافظون فكانوا للمعبد الشديد احرتامهم ذلك إىل يُضاف وُمتنوِّعة. نادرة كانت العيد
الواجب والطقوس شعائره به تتَِّسم كانت الذي الفريد الطابع إىل نظًرا ديني بدافٍع عليه
شديد فَزٌع اليهود ينتاب زال ما هذه، أيامنا يف وحتى فيه. بالدخول يُسَمح حتى اتِّباُعها
الشعب يكن ولم صنًما، فيه وأقام تجرَّأ عندما للمعبد24 منيس تدنيس قصة قرءوا ُكلَّما
أمنًا. األكثر امِلحراب يف ديني وبدافٍع بعناية بها يحتفظون كانوا التي للقوانني احرتاًما أقلَّ
يَجُرؤ ولم الشعب، بني امُلسبَقة األحكام انتشار عن الناجمة القالقل من الخوف قلَّ ولذلك
أمر ما كلَّ يُطيعوا أن الجميع عىل كان بل اإللهية، األمور عىل حكًما يُصِدر أن عىل أحٌد
الرشيعة سلطة عىل بناءً وإما هللا، به يبَعُث الذي الخاص الردِّ ُسلطة عىل بناءً إما به، هللا

للعقل. إعمال دون الِقَدم، منذ هللا بها أوحى التي
ُموجًزا، كان وإن واضًحا، عرًضا الدولة لهذه األساسية املبادئ عرضُت قد اآلن أظنُّني
األحيان من كثرٍي يف العربانيُّون يُحاِفظ لم أجلها من التي األسباب نعرف أن إالَّ لنا يبَْق ولم
دولتُهم انهارت حتى األجنبي نرَي تحت عديدة مراٍت يَقُعون جعلتهم والتي الرشيعة،25 عىل
صبياني؛ قول وهو األمة، هذه عصيان هو ذلك يف السبب إنَّ يُقال: قد النهاية،26 يف تماًما

.Ethique III, déf. Io 23

العارش. الفصل من ،٩ الهامش انظر 24
حَدث ولكن التيوقراطية. الدولة أي تكون أن يِجب كما العربانيني عند الُحكم مبادئ سبينوزا عرض 25

وبالتايل الكهنوت، طبقة امتيازات بسبب املثالية التيوقراطية الدولة ضاَعِت فقد ُمخالف يشء التاريخ يف
دولة تكوين إىل ويِّني الالَّ امتيازات أدَّت فقد الدولة، سالمة عىل كبرية خطورًة الطبقة هذه ِمثل تُمثِّل
الحروب قَضِت حتى لها واألنبياء الكهنة بُمنازعة السلسلة هذه وانتهت فيها السلطة أصحاب وهم َمَلكية

الدولة. كيان عىل نهائيٍّا الداخلية
كما اليهودية السلطات ِضدَّ قبُل من سبينوزا كتَبَه الذي الهجوم من الجزء هذا يكون أن امُلحتمل من 26

التاريخية. الدولة وْصِف إىل املثالية الدولة َوصِف من سبينوزا انتقال لتفسري فرنسيس مادلني ح تقَرتِ
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السبب هي حتًما الطبيعة تكن لم األخرى؟ األمم من عصيانًا أكثر ة األُمَّ هذه كانت فلماذا
الختالفهم إالَّ شعوٍب إىل ينَقِسمون ال أفراًدا27 بل شعوبًا، تخلق ال الطبيعة ألنَّ ذلك؛ يف
ة أُمَّ كلَّ تُعطي التي هي وحَدها والعادات فالقوانني املوروثة، والعادات والقوانني اللغة يف

بها. تنفِرد ُمسبََقًة وأحكاًما ا، خاصٍّ ووضًعا ُمميًزا، طابًعا
ذلك يرِجع أن فيِجب البرش، باقي من ِعصيانًا أكثر كانوا العربانيني بأن سلَّمنا فإذا
قد هللا كان لو أنه صحيح املوروثة.28 عاداتهم يف أو قواِنينهم يف ُمعيَّنة نقٍص أوجِه إىل
وألَقام ُمغايرة، وقوانني ُمختلًفا دستوًرا لهم لجعل استقراًرا، أكثر دولة يُعطيهم أن أراد
ال األول الترشيع من ابتداءً إَلَههم أغَضبوا قد أنهم القول إىل نُضطرُّ وهكذا آخر، ُحكًما
بقوله حزقيال يؤكده ما وهذا 29.(٣١ :٣٢ (انظر إرميا يظنُّ كما املدينة تأسيس من ابتداءً
بعطاياهم ستُهم ونجَّ بها يَحيون ال وأحكاًما صاِلحة غري رسوًما «فأعطيتُهم :(٢٥ :٢٠)
نفَهم ولكي الرب.»30 أنا أني يعلموا حتى َرهم أُدمِّ لكي َرِحٍم فاِتِح ُكلَّ النار يف بإجازتهم
كان األصيل الهدف أنَّ أوًال فلنتذكَّر العربانيني، دولة انهيار وسبب الكلمات، هذه جيًدا
العدد، (انظر ويِّني لالَّ خاصٍّ تمييٍز ُدون الوالدة حديثي األطفال عىل امُلقدَّسة البعثة َقْرص
حديثو األطفال استُبِعد الالويني، باستثناء العجل، الجميع عبد أن بعد ولكن 31،(١٧ :٨
32.(٨ :١٠ (التثنية، عنهم بدًال الالويني اختيار وتمَّ ُمدنَّسني، يُعدُّون وأصبحوا الوالدة،

الكالفنية والربوتستانتية الدولة سالمة يُهدِّد الذي الهولندي الحزب نفسه الوقت يف سبينوزا هاجم ولكن
لنفسها. َعتْها وادَّ امُلختار الشعب فكرة ورثَْت التي

بسلسلٍة واختالفها األجناس تكوين سبينوزا يفرسِّ ثَمَّ ومن ُمتفرِّقة أجناًسا أو أَُمًما الطبيعة تخلُق ال 27

واالختالط. والتزاُوج العاِرضة الظروف من
إرسائيل. بني عىل هللا ألقاها التي اللَّعنة إىل يُشري هنا سبينوزا أنَّ امُلحتَمل من 28

اليوم هذا إىل بَنَوها أن يوِم من وحنَقي لغضبي ُعرضًة كانت املدينة هذه «ألن :(٣١ :٣٢ (إرميا، 29

وجهي.» أمام من أمَحُقها حتى
سبينوزا. يرتجمه كما حزقيال نصُّ هو هذا 30

رضبُت يوم فإني يل هو والبهائم الناس من إرسائيل بني يف ِبكر ُكلَّ «ألنَّ :١٧ :(١٧-١٨ :٨ (العدد، 31

بكر.» بَدل ِويِّني الالَّ أخذُت «وقد :١٨ يل.» قدَّستُهم مرص أرض يف بكٍر كلَّ
الربِّ أمام ويَِقفوا الرب عهد تابوت ليَحموا الوي ِسبط الربُّ فَرَز الوقت ذلك «يف :(٨ :١٠ (التثنية، 32

اليوم.» هذا إىل باسمه ويُباركوا ليخدموه
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يَُعد لم عندئٍذ تاكيتوس: مع أقول نفيس وجدُت التغيري هذا يف فكَّرُت كلما أنني والحقُّ
ل أتأمَّ عندما دهشة33 أُصَعُق وأكاد الخاص، بانتقامه بل العرباِنيِّني، بسالمة يهتمُّ هللا
القوانني يضع جعله بحيث هللا) روح (أي السماوية ُروَحه تملك الذي الغضب هذا شدَّة
وسالمته كله الشعب خالص أجل من ال للعربانيني، وعقابًا االنتقام يف لرغبتِِه إرضاءً
إىل أقرب تبدو القوانني هذه أصبحت وهكذا القوانني. وضع يف العادة جَرِت كما وَرشِفه،
والحقيقة الشعب. لخالص وسيلٌة هي التي الفعلية، القوانني إىل منها والعقاب التعذيب
وهي — والكهنة ويني الالَّ إعطائها إىل ُمضطرِّين العرباِنيُّون كان التي الهباِت كلَّ أن
لالويني، األرسة يف فرد كل عن املال من مبلغ ودفع الوالدة، حديثي األطفال فداء وجود
هذه كلُّ — املقدسة األماكن دخول وحَدهم هم َحقِّ من بأنَّ غريهم عىل الالويني تميُّز وأخريًا
ينتِهزون ويُّون الالَّ كان ذلك، عن وفضًال له. هللا ونبِْذ الشعب تدنيس عىل ُمتكرِّرة دالئل
من املعبد ام ُخدَّ بني من هناك، كان أنه َشكَّ وال بعارهم. العرباِنيِّني ليُشِعروا فرصٍة كلَّ
ة بدقَّ يُراِقُب الشعب جعل ا ِممَّ امُلناِفقني، الكهنة بعض باآلالف، يُعدُّون الذين ويِّني الالَّ
منهم. واحد يرتكبه ذنٍب أي جميًعا عليهم ويُلقي حال، أية عىل بََرش وهم الالويني، أفعال
سنوات يف وخاصًة به شَعَر الذي والسأم الشعب، بني امُلتوالية القالقل استمرار سبب وهذا
عَجَب فال قرابة، أية بهم تَرِبُطهم ال الذين املكروهني العاِطلني هؤالء إعانة من القْحط،
رجال أو صارخة ُمعجزات فيها تظهر ال التي الهدوء فرتات يف الشعب، كان إن إذن
ثم الدينية، حِميَّته أوًال فيفقد الشديدة، وأطماعه لغضِبِه يستسلم فائقة، سلطة ذوو
موضوًعا بل إلذالله، مصدًرا يراها ولكنه إلهيَّة، ا حقٍّ هي ِدينية عبادة ممارسة عن يتخىلَّ
يف النُّقباء، كان إن عجب وال أخرى، عبادة عن البحث إىل رغبته تتَِّجُه ما وُرسعان الرتِيابه،
عىل وحَدهم يحصلوا لكي الحرب، عن وإبعاده الشعب إىل للتقرُّب وسيلة عن الدائم بحثهم
دولة كانت ولو جديدة. عباداٍت له ويُقدِّمون الشعب، لرغبات يرضخون الحكام، حقوق
والرشف نفسه، الحق األسباط لجميع لكان األول سها ُمؤسِّ أراد كما قامت قد العربانيني
ألقربائه؟ امُلقدَّس الحق عىل التعدِّي يف يرغب الذي فمن مكان، كلِّ يف األمان ولَعمَّ نفسه،
الدينية. الحِميَّة من بدافٍع واألقرباء واإلخوة اآلباء إطعام من أكثر املرء فيه يرغب يشء وأي

اتَّبَعها التي الطريقة وهي امُلعاِرض ِلسان عىل رأيه إعالن أو خرية السُّ أسلوب هنا سبينوزا يستعمل 33

اليهودي. الرتاث من L’Apologie األوىل دراسته يف
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لو أعني الطريقة؛ بهذه منهم؟ اإللهية الردود ي وتلقِّ منهم، القوانني تفسري تعلُّم ومن
فيما األسباط ربط امُلمكن من كان الدين، شئون تنظيم يف نفسه الحق سبٍط لكلِّ كان
كان َلَما واالنتقام الغضب غري بدافٍع ويِّني الالَّ اختيار تَمَّ قد كان ولو قوي. برباٍط بينهم
وتركهم ربهم، أغضبوا — قبل من ُقلنا كما — العرباِنيِّني ولكن منه، يُخىش ما هناك
فتٍح كلَّ بها يَفُدون التي بقرابينهم أنفسهم يُدنِّسون — حزقيال تعبري حسب — هللا
أن فبُمجرَّد أقوله، ما كل التاريخية الروايات وتؤيِّد إهالكهم. يستطيع حتى الرحم يف
مع يكونوا لم — الناس من كبري عدٌد رفَض الصحراء يف بالراحة التمتُّع يف الشعب بدأ
لم موىس أنَّ عىل دليًال فيها يَروا لكن الفرصة هذه وانتهزوا الالويني، امتياز — ة العامَّ
ويُعطي سبَطُه ل يُفضِّ ألم خياله، بَمْحض بل هللا من بأمٍر امُلختلفة التنظيمات هذه يضع
ُمطاِلبني موىس، ِضدَّ صاِخبة بثورة منهم جماعة قامت وهكذا األبد؟ إىل الحربوية أخاه
فيه اآلخرين عىل سبًطا تفضيله بأنَّ وُمعِرتضني ينية، الدِّ الُقدسية يف جميًعا بمساواتهم
ُمعجزة إىل التجأ العقلية ة بالُحجَّ ُمعارضيه تهدئة يف موىس أخَفَق وعندما للرشيعة، خْرق
عن ونشأت الجميع، هالك إىل أدَّت ولكنها اإليمان، إعادة إىل تؤدي أي منها املفروض كان
موىس من بارعة بحيلٍة هلك بأنه الشعب آمن عندما كله، الشعب بني جديدة ِفتنة ذلك
استتباب إىل تملََّكهم الذي اإلعياء أدى الطاعون، وظهور كبرية مذبحٍة وبعد هللا، بأمر ال
خَمَدت وهكذا الحياة، عىل املوت لون يُفضِّ أصبحوا العربانيني جميع ولكن بينهم، الهدوء
هللا تنبَّأ أن فبعد ،(٢١ :٣١ (التثنية، ذلك عىل الكتاب ويشهد الوفاق يَعمَّ أن دون الِفتنة
التي بخواطرهم عاِلم «ألنِّي قائًال: أضاف هللا عبادة عن موته بعد الشعب بتخيلِّ ملوىس
موىس قال بقليٍل ذلك وبعد أقسمُت.» كما األرض أُدِخلهم أن قبل من اليوم يُجرونها
تمرَّدتُم قد اليوم معكم الحياة يف وأنا فإنكم رقابكم وقساوة تَمرَُّدكم أعلم «ألني للشعب:
أدَّت فقد حَدث، الذي هو موىس به تنبَّأ ما أن نعلم وكلُّنا موتي؟» بعد فكيف الربِّ عىل
َوَقع حتى الدولة، يف عام انهياٍر إىل واإلهمال َف والرتَّ امُلطلقة واإلباحية الكبرية التغريات
ه، حقَّ سقط أن بعد هللا مع عهدهم فنقضوا األجنبي، نرَي تحت عديدة مرَّاٍت العربانيُّون
وبحيث البالط، بل السلطة، مركز املعبد يعود ال بحيث البرش من ملوًكا ألنفسهم وأرادوا
بسبب بل والحربوية، هللا لقانون خضوعهم بسبب ال مواطنني، كلهم األسباط رجال أصبح
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االنهيار إىل أدَّت جديدة ِفتَن لوقوع قويٍّا سببًا التغيري هذا كان وقد واحد. مللك خضوعهم
يَسمحون وال مأمون، غري حكًما يحكموا أن ُمطلًقا يَقبلون ال امللوك ألن ذلك للدولة؛ التام
كانوا الرعية بني من امُلختارين األوائل امللوك أنَّ صحيح الدولة. داخل ُمستقلة دولة بوجود
لآلباء خلًفا العرش األبناء اعتالء بمجرَّد ولكن الرشف، مراتب من إليه وصلوا بما راضني
االستيالء من األمر آِخر يتمكَّنوا حتى تدريجية تغيرياٍت إحداث عىل عملوا الوراثة، بحقِّ
دامت ما الحق، هذا من عظيم قْدر منهم ُسِلب ولكن كامًال، الدولة يف السلطة حقِّ عىل
وهو املحراب، يف عليه يُحافظ الذي هو الحرب كان الذي الترشيع إىل تمتدَّ لم سلطتهم
ولم القوانني، احرتام إىل الرعية كباقي امللوك اضُطرَّ النَّحو هذا وعىل للشعب؛ يفرسه الذي
إىل أدَّى الذي والسبب نفسها، بالسلطة لها جديدة قوانني وضع أو نَسِخها حقُّ لهم يكن
ألنهم — السواء عىل والرعية امللوك يمنع كان ويِّني الالَّ قانون أنَّ هو منهم الحقِّ هذا سْلب
أمام مضمونة تكن لم ُسلطتهم أن هو األخري والسبب الدين. شئون رعاية من — ُدنيويُّون
امللك، سيطرة وعىل عليها القضاء بذلك ويستطيع نبيٍّا، به يُعرتَف واحد رجٍل أي إرادة
لشاءول؟ ُملِزمة أوامر ثقٍة بكلِّ يُعطي صموئيل يكن ألم كثرية، أمثلة له كانت أمر وهو
ارتكبه واحد خطأ ُمقابل داود وأعطاه الحكم يف ُه حقَّ سهولٍة بكل النبي منه ينتِزع ألم
حكًما يحكمون وكانوا الدولة، داخل دولة وجود من الحذر عليهم كان لذلك شاءول؟
ص تُخصَّ بأن سَمحوا العاملني هذين خطورة من امللوك يُقلِّل ولكي بالخطر. محفوًفا
بعض حرَّضوا ثم يشء، يف ويُّون الالَّ يُسأل ال بحيث ُمختلفة، آلهة لعبادة أخرى معابد
الصادقني. األنبياء امُلتنبِّئون هؤالء يُعارض بحيث هللا باسم التنبؤ عىل عديدة مراٍت الناس
يشء، لكلِّ األنبياء استعدَّ فقد غَرضضهم، قوا يُحقِّ لم الجهود هذه كلِّ من بالرغم ولكن
سلطته تكون جديد ملٍك إىل السلطة انتقال وقت وهو املناسب، الوقت ينتظرون وكانوا
عندئٍذ، األنبياء عىل سهًال فكان حيَّة، زالت ما السابقة امللك ذكرى وأن خاصًة ضعيفة،
يف بشجاعته ومعروف امللك عىل حانٍق بشخٍص يدفعوا أن اإللهية، السلطة عىل اعتماًدا
األنبياء يستِطع لم ولكن منها. جزءٍ عىل أو لطة السُّ عىل االستيالء إىل هللا حقِّ عن الدفاع
فإنهم طاغية، عىل القضاء يف نجحوا قد كانوا فإذا يشء؛ إىل الوصول الطريقة بهذه
ثمٍن دْفع بعد جديد طاغية فيظهر للطغيان، الحقيقية الدوافع عىل القضاء يف أخفقوا
وتبقى انقطاع، بال األهلية الحروب وتتواىل الشقاق، ويستمرُّ املواطنني، دماء من باهظ
الدولة انهيار بعد إال تماًما تختفي وال اإللهي، القانون خرق إىل املؤدية نفسها الدوافع

نفسها.
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لهذا يُمكن كان وكيف العربانيني، مملكة يف الدين أدخل كيف نرى أن اآلن نستطيع
من أنشأه كما بالبقاء ع34 للُمرشِّ العادي الغضب له سمح لو األبد إىل يستمرَّ أن النظام
ذلك، عن فضًال ويُالحظ، النظام. هذا عىل قىض فقد ُمستحيًال، ذلك كان ا َلمَّ ولكن قبل.
إذ لها، ِظلٍّ ُمجرَّد فكانت الثانية أما األوىل، العربانية الدولة عن إال هنا أتحدَّث لم أنَّني
األحبار استوىل تحرُّره وبعد لهم، خضوعه بعد الفرس ترشيع احرتام إىل شعبها اضُطرَّ
قوية رغبًة الكهنة عند تولدت وهكذا امُلطَلقة، لطة السُّ لهم وكانت األسباط نُقباء حقِّ عىل
التوقُّف عدم لنا فضَّ أنَّنا يف السبب هو وهذا السواء. عىل والحربوية الحكم إىل الوصول يف
فيها بما األوىل، الدولة كانت إذا ا عمَّ القادمة الفصول يف وسنتحدَّث الدولة. هذه عند كثريًا
نُحاكيه أنموذًجا تتَِّخذ أن يمكن باقية، تجعلها أن يُمكن كان أنها افرتَْضنا سمات من

التقوى. عىل دليل اإلمكان بقدر ُمحاكاتها أنَّ أو اآلن،
فالنتيجة قبل، من أُِثري موضوع عىل ملحوظٍة بإبداء سأكتفي املناقشة هذه نهاية ويف
أيُّ بدونه يُوَجد ال لعهٍد نتيجة اإللهي الحقَّ أنَّ هي كلُّه الفصل هذا إليها ينتهي التي
تجاه ُمقدَّس واجب أي — دينهم بأمر — للعربانيني يكن لم لذلك الطبيعة؛ حقُّ إالَّ حقٍّ
مواطنيهم إىل يرسي هذا واجبهم كان بل العهد، هذا يف تُشارك لم التي األخرى الشعوب

وحدهم.35

اإللهي الحكم نظام َفَشل يف السبب هو هللا غضب ويجعل ُسخريته يف هنا سبينوزا يستمر 34

(التيوقراطي).
أم العربانيني، مرحلة وهي ناقصة وطنية بمرحلٍة َمرَّ الشامل اإلنساني الدين أنَّ سبينوزا يقصد هل 35

الداخلية اليهود حروب كل أنَّ إىل سبينوزا يُشري حال أية عىل القديم؟ اليهود لتاريخ نقده يف يستمرُّ هل
حدَّين). ذات (سخرية هللا مع عهدهم باسم كان بهم وتَعصُّ تهم وتَزمُّ
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عرش الثامن الفصل

السياسية بعضالنظريات استنتاج
العربانينيوتارخيها دولة من

يستطيع كان — السابق الفصل يف عَرْضنا كما — للعربانيني التيوقراطي النظام أن مع
وإالَّ أخرى تاريخية ظروف يف أنموذًجا اتِّخاذه امُلمكن من يكن فلم دواًما،1 يبقى أن
عْقد عليهم وَجب هلل هم حقِّ تفويض الناس بعض أراد فلو العقل. حدود عن قصُدنا خرج
التفويض إرادة ُمجرَّد إذن تكفي فال قبل. من العربانيُّون فعل كما هللا مع رصيٍح ِميثاق
أوحى قد هللا أن عىل الحق. هذا له يُفوِّض الذي هللا إرادة من بُدَّ ال بل للحق،2 الجماعي
هللا ِبُروح بل الَحَجر، ِمن ألواٍح عىل أو بامِلداد اآلن بعد يُكتَب لن ِحلَفه بأن الحواريني إىل
دون يعيش أن يُريد معزوًال شعبًا إالَّ التيوقراطي الحكم نظام يُالئم ال ثانيًا، القلوب.3 يف
ال العالم، باقي عن تماًما وُمنفِصًال حدوده، داخل نفسه عىل ُمغلًقا الخارج مع عالقاٍت
عىل إالَّ النظام هذا ينطِبق ال لذلك األخرى؛ الشعوب مع عالقاٍت يف بالرضورة يدُخل شعبًا
فسيظلُّ الحارض، عرصنا يف أنموذًجا يصلُح يكن لم فإنه ذلك ومع للغاية، محدود نطاٍق
مثًال نتَِّخذها أن لنا ويحقُّ ِذكُرها يجُدر التي مات السِّ بعض لنا يُقدِّم أنه الصحيح من

امُلتخلِّف. لإلنسان الفكر ُصَور هو اإليمان أن كما ُمتخلِّف لشعٍب الديمقراطية صورة هو اإللهي الُحكم 1

غري إىل انتهى قد اإللهي الحكم عرص أنَّ لهم ويُبنيِّ هولندا يف الكالفنيني الربوتستانت سبينوزا يُخاطب 2
األنبياء من تقريًرا الحكم نظام يَُعد ولم ، ُمعنيَّ نظام إلقامة البرش مع ِحلٍف أيَّ اآلن هللا يعِقد ولم رجعة،
الكهنوت. ُسلطة عرص انتهى ثَمَّ ومن إليه، واالنتساب فيه الدخول يُريد فرٍد لكلِّ فحسب الرُّوح يف بل

الرمزي التفسري هذا ملعرفة عرش الخامس الفصل حتى عرش الثالث الفصل من الفصول انظر 3

للمسيحية.



والسياسة الالهوت يف رسالة

وقد — الكتاب هذا يف رصاحًة الدولة مسألة تناُول أقِصد لم أنَّني إىل نظًرا ولكنه يُحتذى،
يتعلَّق ما إالَّ منها أذُكر ولن جانبًا، مات السِّ هذه ُمعظم وسأترك — قبل من ذلك إىل نبَّهُت

الخاص. ببحثي
السيادة بحقِّ تتمتَّع برشية ُسلطة تعيني ُمطلًقا ينبغي ال هللا حكم أنَّ أوًال ألحظ
بحقٍّ ملوىس سلَّموا هللا، إىل هم حقَّ العربانيون فوَّض أن فبعد السيايس. املجال يف امُلطلق
القائمني واختيار ونْسِخها القوانني وضع سلطة وحَده له وكانت األوامر، إصدار يف ُمطَلٍق
أعباء بكلِّ القيام باالختصار، أي والعقاب، والتعليم القضاء وسلطة الدين، شئون عىل
عىل القائمني اختصاصات بني من يكن لم أُخرى ناحيٍة ومن امليادين. جميع يف الُحكم
أو املواطنني عىل بالُحكم لهم يسمح ما — القانون و ُمفرسِّ أنهم مع — الدين شئون
الشعب اختارهم الذين والنقباء القضاة حقُّ فذلك الدينية، حقوقه من أحدهم حرمان
ملحوظات وهناك 4.(٢٤ :١٤ صموئيل، ،١٨ :٢١ القضاة، ،٢٦ :٦ يشوع، (انظر وحدهم

ومصريهم. العربانيني تاريخ من استخالصها نستطيع طريفة كثرية أخرى

الثانية الدولة يف لألحبار أصبح عندما ر ُمتأخِّ عٍرص يف إالَّ الدينية الِفَرق تنشأ لم (١)
َوام الدَّ عىل السلطة بهذه يحتفظوا ولكي الدولة. شئون وترصيف القرارات إصدار ُسلطة
السبب معرفة ويسُهل ملوًكا. أنفسهم تنصيب أخريًا وأرادوا النقيب، حق ألنفسهم اغتصبوا
لم الحرب ألنَّ الحرب؛ باسم قرار أي إصدار امُلستحيل من كان األوىل الدولة ففي ذلك؛ يف
طلب عىل بناءً اإللهية الردود إعطاء عىل يقتِرص ه حقُّ كان بل القرارات، إصدار حقُّ له يكن
جديدة، قراراٍت اتِّخاذ إىل األحبار يتطلَّع أن امُلمكن من يكن لم وبالتايل املجالس، أو النقباء
عىل امُلحافظة وكانت وحمايتها، املوروثة القرارات تنظيم عىل ُمنصبٍّا جهدهم كان بل
العكس وعىل النقباء. ضد يَّاتهم ُحرِّ عن للدفاع يملكونها وسيلٍة أفضَل الفساد من القوانني

سها يُؤسِّ ببكره أريحا املدينة هذه ويبني ينَهض الذي الرجل الرب لدى «ملعون :(٢٦ :٦ (يشوع، 4

أبوابها.» ينِصُب بَنيه وبأصغر
ملعون وقالوا حلفوا إرسائيل بني ألنَّ بناِتنا من نُزوِّجهم أن لنا فليس نحن «أما :(١٨ :٢١ (القضاة،

لبنيامني.» زوجة يعطي من
وقال الشعب حلف شاءول ألن اليوم ذلك يف إرسائيل رجال «وتضايق :(٢٤ :١٤ األول، (صموئيل

طعاًما.» كلهم الشعب يذق فلم أعدائي من أنتِقم حتى املساء إىل طعاًما يذوق الذي الرجل ملعون

430



وتاريخها العربانيني دولة من السياسية النظريات بعض استنتاج

إىل باإلضافة الرئيس حق وممارستهم الدولة، شئون يف لهم تدخُّ بمجرَّد فإنهم، ذلك من
بحيث األخرى، امليادين ويف الدين ميدان يف اسمه يشتهر أن يف منهم كلٌّ طِمَح الحربوية،
واإليمان بالشعائر خاصًة جديدة قراراٍت يوم كلَّ ويُصِدر الحرب، بسلطة يشءٍ كل ينظم
ومنذ موىس. قوانني عن إلزامها ويف قدسيتها يف تَِقلُّ ال أنها ويدعي أخرى، وبموضوعات
املعنى فسد حني عىل مشئومة، ُخرافة ُمجرَّد أصبح حتى التدهُور يف الدين بدأ الحني ذلك
إعادة بعد األوىل العصور ففي ذلك، عن وفضًال الصحيحة. وتفسرياتها للقوانني الحقيقي
يوافقون أخذوا السلطة، إىل للوصول طريق شقَّ يُحاولون األحبار كان بينما الدولة، بناءً
الدين، عن األفعال هذه أبعد عىل ووافقوا إليها، ًدا تَودُّ الشعب، ة عامَّ أفعال جميع عىل
أن فبعد رصيحة، شهادًة ذلك عىل «مالخي» ويشهد العادات. وأسوأ الكتاب بني قوا ووفَّ
شفتَي «ألن قائًال: عليهم هجومه واصل هللا، باسم املفسدين اهم سمَّ الذين زمانه كَهنَة الم
فعدلتُم أنتم ا أمَّ الجنود، ربِّ مالك هو إذ الرشيعة يَطلُبون فيه ومن العلم تَحَفظان الكاهن
(مالخي، الجنود» رب قال الوي، عهد ونقْضتُم الرشيعة يف كثريين وشكَّكتُم الطريق عن
يشاءون كما القوانني ون يُفرسِّ إنهم قائًال: إليهم، االتهامات توجيه يف واستمرَّ .(٧-٨ :٢
من قدٍر عىل يكونوا لم األحبار أن فيه شكَّ ال ا وِممَّ هللا. يُريد كما ال البرش يهوى وكما
فقد هنا ومن ذكاءً. منهم أكثر ُهم من إىل بالنسبة سلوكهم تغطية من يُمكنهم الفطنة
القراءات ا أمَّ امُللزمة، وحَدها هي املكتوبة القوانني بأنَّ القول عىل األخريون هؤالء تجرَّأ
اليهود تاريخ يف يوسف (يرى القدماء5 برتاث غفلتهم، بسبب الفريسيون، يُلِحقها التي
ومهما التنفيذ. تستحق ال فإنها ة)، العامَّ إىل ينتِسبون كانوا الفريسيني ُمعظم أن القديم
بعد والقوانني الدين وفساد لألحبار، الشديد التملُّق أن إنكار يمكن فال يشء، من يكن
والخصومات امُلتكررة امُلناَزعات إثارة إىل أدَّى قد ُمذهلة، بطريقٍة نصوصه مت تضخَّ أن
إىل وذاك الجانب هذا يف ُمستنِدين شديد، ٍب بتعصُّ الجدل هذا يف الناس ودخل املستمرَّة،

ُسلطة قراراتهم بإعطاء وذلك خداعهم امُلبتدعني للكهنة يمكن وكان ُمستنريين الفريسيون يكن لم 5

يُقاومون وكانوا مكتوبة، غري رشيعة كل سلطة يرُفضون فكانوا امُلستنريون اليهود أما واألثر، النقل
مرفق أي إدارة يف الكهنة توكيل يستحيل ثَم ومن عليها، وتعتمد ة العامَّ تتملَّق كانت التي الكهنة ُسلطة

عام.
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الفرق بني الشقاق وأصبح االعتدال، حدِّ إىل إرجاعهم امُلستحيل من وصار القانون،6 رجال
حتميٍّا. أمًرا

الناس دفعوا — عاديني رعايا ُمجرَّد وهم — األنبياء أن أيًضا نلحظ أن يجب (٢)
يف ألنفسهم استباحوها التي للحريَّة نتيجة الصالح إىل دفعوهم ا ممَّ أكثر التطرُّف إىل
ُسلطتهم باستخدام استطاعوا، امللوك أن حني عىل ولومهم، سبِّهم ويف للناس التعرُّض
كانوا ما كثريًا األنبياء إن بل تُذَكر، مقاومة دون لهم التسليم عىل يحِملوهم أن العادية،
يف لهم بها ُمعرتًَفا كان التي السلطة بسبب منهم، األتقياء حتى امللوك، ُسخط يُثريون
العام سلوكهم يتعارض عندما أنفسهم امللوك َلوم ويف وُقبِحها، األفعال ُحسن عىل الُحكم
اإللهية للرشيعة طبًقا حكم آسا7 امللك أن الكتاب ويروي األنبياء، قرَّره ما مع الخاص أو
لومه عىل تجرَّأ ألنه 9(١٦ الثاني، األخبار (انظر الطاحونة يف حناني8 النبي وضع ولكنه
مثل أنَّ عىل أخرى أمثلٌة وهناك األرمن. ملك مع عقده الذي لالتفاق شديًدا لوًما عالنيًة

القانون». «رجال بدل العامة» «السلطات FM يف 6

ِحلف ويقِصد الدينية الطوائف بإحدى الدولة يف العامة السلطات ارتباط خطورة هنا سبينوزا يُبنيِّ
مع الحاِكمة العائلة أعداء تحالُف سبينوزا يرُفض كما الكالفنية، الكنيسة مع أورانج الحاكمة العائلة
شهيد أي الُحر اإليمان شهيد شأن من إالَّ النهاية يف سبينوزا يُعيل وال امُلتحرِّرة. الدينية الطوائف إحدى

الفكر. ُحريَّة
Yshviste يهويٍّا وكان عاًما أربعني وحكم أحيا خلف (٩١١–٨٧١) يهوذا ملوك ثالث هو Asa آسا 7
من وسحب امُلقدَّسات العاهرات وطَرد يهوه بجوار تقُطن التي األنثى اإللهة املعبد من وأخرج ُمخلًصا
يف حداد ابن مع تحالف .(١١–١٤ :١٥ األول، (امللوك الوثنية تؤيد كانت ألنها األم)، (امللكة لقب ه أُمِّ
أسالف من وهو (٧–١٠ :١٦ الثاني، األيام (أخبار ذلك عىل عاتَبَه عندما حننيا النبي وسجن سوريا

.(٧-٨ :١ (متى، يشوع
الثاني. الفصل من ،١٨ الهامش انظر 8

له وقال يهوذا ملك آسا عىل الرائي حناني وَفَد الوقت ذلك «يف :٧ :(٧–١٠ :١٦ الثاني، األيام (أخبار 9

يكن «ألم :٨ آرام.» ملك جيش من يدك فرغت إلهك الربِّ عىل تتَِّكل ولم آرام ملك عىل اتَّكلت أنك أجل من
يدك.» إىل أسلمهم الربِّ عىل اتكلت فإذا ا جدٍّ كثرية وفرسان بمراكب كثريًا جيًشا واللوبيون الكوشيون
يف بحماقة فعلت فلقد أمامه. القلوب سليمو يتشجع حتى األرض جميع يف تجوالن الربِّ عيني «فإن :٩
ألجل عليه سخط ألنه القيود يف وجعله الرائي عىل آسا «فغضب :١٠ حروب.» عليك تكون اآلن فِمن هذا

ذلك.»
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األهلية الحروب عن الحديث إىل بنا حاجة وال أفادته. ا ِممَّ أكثر بالدِّين ت أرضَّ الحرية هذه
بها. يُطالبون األنبياء كان التي امُلفرطة الحقوق بسبب نِشبت التي

حرٌب إالَّ تنشب لم الشعب ُحكم فرتة طوال أنه أيًضا باملالحظة جدير هو ومما (٣)
أنهم حدِّ إىل املهزومني خصومهم عىل امُلنتِرصون وأشفق أحقاد، دون وانتهت واحدة أهلية
الشعب استبدل عندما ولكن األوىل، وقوَّتِهم كرامتهم اسِرتداد عىل الوسائل بكل ساعدوهم
تواَلِت األول، بالنظام ملكيٍّا نظاًما — امللكية للسلطة للخضوع ُمهيَّئًا يكن لم الذي —
فقد الحني، ذلك حتى ِمثلها يحُدث لم رهيبة معارك ووقعت توقُّف دون األهلية الحروب
يكون يكاد ال أمر (وهو واحدة معركة يف إرسائييل ألف خمسمائة يهوذا ُمحاربو قتل
من كبريًا عدًدا بدورهم إرسائيل ُمحاربو أباد أخرى معركة ويف تصديقه)، املمكن من
حائط من كبريًا ُجزءًا وهَدُموا امللك، وا وأَرسُ املضبوط) العدد الكتاب يَذُكر (ال يهوذا سكان
رجعوا وقد حدود). له يكن لم الذي غضبهم عن (تعبريًا كله املعبد وَسَلبُوا أورشليم،
امللك وتركوا رهائن، معهم وأخذوا دمائهم من ارتََووا أن بعد إخوتهم من عظيمة بغنيمة
ال يهوذا َضعف إىل راجًعا ذلك كان أسلحتهم، وضعوا وعندما تقريبًا. الَخِربة مملكته يف
معركة قامت قوَّته، يهوذا شعب استعاد أن بعد سنوات ببضع ذلك وبعد لها. والئهم إىل
رجٍل ألف وعرشين مائة َقتلوا املرة هذه ويف ُمنترصين، اإلرسائيليون بعَدها خرج جديدة
وبعد كبرية. غنيمة عىل أخرى مرَّة وحصلوا وطفل، امرأة ألف مائتي وا وأَرسُ يهوذا، من
أن إىل األمر بهم وانتهى قواهم، أُنِهكت الطويل، تاريخهم يف يُذَكر مما وغريها املعركة هذه
أن السكان فيها استطاع التي الفرتات نحسب أن أرْدنا لو ثانيًا، ألعدائهم. فريسة َوَقعوا
يف يحُدث كان امللوك، تنصيب فقبل نفسه، البنيِّ االختالف هذا لَوَجْدنا دائم بسالم ينعموا
الدهشة) إىل يدعو أمر (وهو سنة ثمانون ومرَّة سنة، أربعون تميض أن األحيان من كثرٍي
عىل امللوك استوىل إِن ما ولكن خارجية، أو أهلية حرب تنشب أن دون دائم سالم يف
الحرية، عن والدفاع السالم إقرار أجل من تُشنُّ الحرُب تُعد لم إذ الوضع تغريَّ السلطة
وقَت تظهر الحكمة، وهي فضيلته، كانت (الذي سليمان وباستثناء العظمة. أجل من بل
إىل الوصول طريق وكان حروب، يف الجميع اشرتك الحرب) وقت تظهر ا ِممَّ أكثر لم السِّ
وأخريًا بالدماء. مفروًشا — الحكم شهوة تملَّكتْهم ممن — ُمعظمهم إىل بالنسبة العرش
عرص قبل ينُدر وكان بحذافريها، تُطبَّق وكانت القوانني، تفسد لم الشعب ُحكم أثناء ففي
كبري عدد ظهر حتى األول امللك انتخاب يتمُّ كاد وما الشعب، األنبياء يُحذِّر أن امللوك
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املذبحة من عوبديا10 أنقذ فقد التحذير. أجل من ل التدخُّ واجِبهم من أن رأوا األنبياء من
لم الكذَبَة األنبياء أنَّ نجد كذلك اآلخرين. مع حتَفهم يُالقوا ال حتى خبَّأهم أن بعد مائًة
الكذَبَة األنبياء من كثريٌ كان والذين للملوك، الدولة مقاليد تُِركت أن بعد إالَّ الشعب يخدعوا
التواضع، وروح التعايل روح بني ل يتنقَّ أن اعتاد الذي الشعب، فإن وأخريًا يتملَّقونهم.
ه فيتوجَّ املصائب، به تَحلُّ عندما بسهولة نفسه يُقوِّم أن يستطيع كان الظروف، حسب
اعتادوا الذين امللوك، ا أمَّ خطر. ألي يتعرَّض ال بحيث ُحرمتها، للقوانني ويعيد هللا إىل
ولذلك ألنفسهم؛ إذالٍل دون رءوسهم يُطأطئوا أن استطاعتهم يف يكن فلم والغرور، الِكرب

باملدينة. الكامل الخراب حلَّ حتى برذائلهم كوا تمسَّ

اآلتي: لنا يتَِّضح كله هذا ومن

الدِّين بشئون يقومون من إعطاء واء السَّ عىل الدولة وعىل الدِّين عىل الخطورة من (١)
يكون العكس وعىل الدولة، شئون يف ل التدخُّ أو كانت، أيٍّا القرارات، إصدار يف الحقَّ
ذلك، أثناء يف والتزموا إليهم، امُلقدَّمة األسئلة عىل اإلجابة عىل اقترصوا إذا أعظم االستقرار
بني َقبوًال واألوسع يقينًا األكثر القديم بالرتاث العبادة، لشعائر أدائهم ويف تعاليمهم يف

الناس.
النََّظر عىل تقوم التي املذاهب عىل ُمعتمًدا اإللهي القانون نجعل أن الخطورة من (٢)
دائٍم خالٍف موضوع األقلِّ عىل هي التي اآلراء من أساٍس عىل القوانني نَضَع وأن البحت،
اآلراء إىل فيها يُنَظر دولة يف الُعنف ألوان أشدِّ من لطة السُّ ُممارسة تخلو فال الناس، بني
تحُكم الدولة هذه ِمثل يف الجرائم. إىل يُنَظر كما منه، انتزاعه يمكن ال للفرد حقٌّ هي التي
أنه يعَلم وهو بالصلب، املسيح عىل بيالطس َحَكم فقد عادًة؛ الهوجاء الشعب انفعاالت
ينية الدِّ الخالفات إثارة يف الفريسيُّون رشع ذلك بعد الفريسيني، لغضب منه ُمسايرة بريء
يف نرى وكذلك يمِلكون. ما ثراءً املواطنني أكثر يسلُبوا حتى بالفسوق الصدوقيِّني واتِّهام
للحقِّ الشديد س التحمُّ بمظَهر يُظِهرونه — ُمشاِبه جنون تملََّكهم وقد امُلنافقني عٍرص كلِّ
ة عامَّ ويَمُقتُهم الفضيلة، ومظاهر ف َ الرشَّ ِسمات بكلِّ يتَِّسمون رجاًال يَطعنون — اإللهي
غضب ِضدَّهم يُثريون شنيعة، آراء كأنها آراءهم فيَحِتقرون ذاته، السبب لهذا الشعب

الثالث. الفصل من ،٣٠ الهامش انظر 10
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تتسرتَّ ألنها لها، حدَّ ال التي الوقاحة هذه عىل القضاء السهل من وليس الشديد. العامة
فرقٍة ظهور عن مسئولني فيه الُعليا لطة السُّ أصحاب يكون بلٍد يف وخاصًة الدين، وراء
للقانون ين ُمفرسِّ يُعدَّون ال الحالة هذه يف إنهم إذ لُسلطِتهم؛ تخضع ال لعقيدٍة تدعو
وبالتايل اإللهي، القانون ي ُمفرسِّ وحَدهم ُدعاتها يكون دينية لفرقٍة أنصاًرا بل اإللهي،
ب التعصُّ بها يُوحي التي األفعال إىل بالنسبة القضاء رجال ُسلطة احرتام عن العامة تكفُّ
أنفسهم امللوك عىل بأن االعتقاد حدِّ إىل الفقهاء لُسلطة احرتامهم يزداد حني عىل الديني،
التقوى إىل النظر من أفضل وسيلة تُوَجد لن الرشور لهذه وتجنُّبًا لتفسريهم. يخضعوا أن
العدل ُمماَرسة يف أي وحدها؛ األعمال يف تنحِرص أنها عىل الدين يفِرضها التي والعبادة
بعد. فيما املوضوع هذا يف وسنسهب الُحر. الفرد لُحكم ذلك سوى ما كلِّ وترك واإلحسان
غري هو وما رشعي هو ما تقرير يف بالحقِّ الُعليا للسلطة االعرتاف الرضوري من (٣)
تقرير حق — الحق هذا ألنَّ ذلك السواء؛ عىل والدولة الدين ملصلحة تحقيًقا وذلك رشعي،
عىل والدولة بالدين كبرٍي رضٍر إلحاق إىل أدَّى هللا، ألنبياء قبل من منح عندما — األفعال
بامُلستقبَل التنبُّؤ يعرفون ال من يُعطى أالَّ باألحرى، أو الواجب، من كان ثَمَّ ومن السواء.

كله. التايل الفصل يف بالتفصيل املوضوع هذا وسنُعالج امُلعجزات، إجراء أو
قبل من له وكانت ملكي، ُحكٍم ظلِّ يف يعيش أن يتعوَّد لم شعبًا فإنَّ وأخريًا (٤)
ل يتحمَّ أن الشعب يستطيع ال ناحيٍة فمن ملك؛ عليه ب نُصِّ لو حاله يسوء قائمة، قوانني
ترشيٍع بوجود ُمطلًقا امللكية لطة السُّ تسمح ال أخرى ناحيٍة ومن كهذه، قوية ُسلطة
امللك يأُخذ لن وبالتايل شأنًا، منها أقلُّ ُسلطة وضَعتُْه الشعب) حقوق عن (يُعربِّ آخر
عىل فقط ت نصَّ بل ملك، وجود عىل تنُصَّ لم النُّظم وأن ًة خاصَّ حمايته، عاتقه عىل
قوانني احرتم إذا امللك، فإنَّ وهكذا الُعليا. لطة السُّ صاحبة السياسية الجمعية وعىل الشعب
امللك فإن هنا ومن السيد، إىل منه العبد إىل أقرب شعبه إىل بالنسبة كان القديمة، الشعب
ملصلحته الدولة يف القائم الترشيع وتغيري جديدة قوانني وضع تنصيبه، بمجرَّد سيحاول،
إليه بالنسبة أصعَب امللك مهابة من النيل فيها يكون مواقف يف الشعب ووضع الخاصة،

عليه. إضفائها من

ملٍك اغتيال نفسه باملقدار الخطورة من أنه أذُكر أن يفوتني ال ذلك، ُمقابل ويف
تحت االنضواء عىل تعوَّد شعبًا ألن ذلك طاغية؛ أنه قاطع نحٍو عىل ثبَت لو حتى حاكم،

435



والسياسة الالهوت يف رسالة

وبالتايل منه، ويسَخر سلطة منها أقلَّ ُحكًما يحتِقر أن بدَّ ال بها وااللتزام امللكية السلطة
يفعل كان كما محلَّه، ليحلَّ آَخَر ملٍك تعيني الشعب عىل وَجَب امللوك، أحد اغتيل فإذا
يَثُِق فكيف عنه، رغًما طاغيًة يكون أن إىل الجديد الحاكم هذا وسيُضطرُّ قبل، من األنبياء
كبرية شخصية باغتيال يَفتخرون املقتول، امللك بدماء ُمرضجة أيديهم زالت ما بمواطنني
ملًكا يكون أن أراد فإذا الجديد. للملك عربًة يَُعدَّ أن من لهم َمفرَّ ال مجيد، عَمٌل وكأنَُّه
فسيُضطرُّ للزوال ُمعرَّضة ُسلطته تكون وأال وسيده حاِكمه الشعب بأنَّ يعِرتف وأالَّ ا حقٍّ
املثل ُمقابل يف آَخَر مثًال الخاصة، ملصلحِتِه إليهم، ويُقدِّم السابق امللك الغتيال االنتقام إىل
طاغيٍة ملوِت ينتِقم كيف ولكن جريمته. تَكرار يف تفكرٍي أي عن يُثنى حتى قدَّموه الذي
لم إن أعني َمسلكه؛ عىل ويُوافق سابقه، نهج عىل يَِرسْ لم إن املواطنني بعض بإعدام
تغيري من الشعب يتمكَّن أن األحيان من كثرٍي يف يحُدث وهكذا يشء؟ كلِّ يف أثره يقتَِف
نظاًما بامللكية يستبِدل أن أو نفسه الطغيان يتخلَّصمن أن أبًدا يستطيع ال ولكنه طاغية،
عن بحث أن فبعد املأساة؛ لهذه العهد قريب مثًال اإلنجليزي11 الشعب أعطى وقد ُمغايًرا.
فعًال استطاع أنه ر تصوَّ امللك، الغتيال — القانون من ستاٍر تحت — بها ع يتذرَّ أسباٍب
جديد ملٍك باسم هتََف أن إالَّ يفعل لم الدماء إراقة بعد ولكنه الحكومة، شكل يُغريِّ أن
كي الجديد، امللك هذا يَِد ُمتناَول يف يكن ولم االسم). تغيري ُمجرَّد هي املسألة (وكأنَّ
أصدقاءه ويغتال املخلوع، امللك ساللة ُكليًة يستأِصل أن إالَّ وسيلٍة من الحكم، يف يبقى
وقت يف الفراغ سببها التي االضطرابات عىل بالحْرب ويقيض أصدقاؤه أنهم يظنُّ من أو
وقٍت وبعد امللك. اغتيال عن بها وتنَشِغل جديدة أفكاٍر مع ة العامَّ تعيش حتى السلم،
وغريَّ عي الرشَّ َمِلكه حقَّ انتهك بل الوطن، لخالص شيئًا يعمل لم أنه الشعب أدرك ر ُمتأخِّ
يرِجع أن — ُحرِّيته إليه عادت أن بعد — قرَّر ثم ومن منه. أسوأ بنظاٍم املوجود النظام
أحد يَدَّعي وقد األوىل. ِسريته إىل يشءٍ كلُّ عاد أن بعَد إالَّ يهدأ ولم القديمة، األوضاع إىل
طاغية، من التخلُّص يف عناء أيَّ يَِجد لم ألنه ُمناقًضا، مثًال يُعطينا الروماني الشعب أنَّ
الشعب استطاع فقد التأكيد؛ كلَّ نظريَّتي يؤكد امَلثَل هذا أنَّ ذلك، بعكس أعتقد، ولكنِّي
اختيار حقَّ ألنَّ الُحكم نظام واستبدال الطاغية من التخلُّص السهولة من بمزيٍد الرُّوماني

والخارجية السياسية الحوادث إىل وكذلك لهولندا، والخارجية الداخلية السياسة إىل كثريًا سبينوزا يُشري 11
له. امُلعاِرصة الحوادث يقصد ما بقْدر العربانيِّني تاريخ سبينوزا يقصد فال للناس امُلثرية
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كان (الذي الشعب هذا أنَّ إىل باإلضافة نفسه، الشعب إىل يَرِجع كان خلفائه أو امللك
من ُقِتل فقد امللوك؛ طاعة عىل يتعوَّد لم للفتن) وُمثريين ني ُمنشقِّ من ُمعَظِمه يف يتألَّف
طاغيٍة من بدًال اختار أنه هو فعله ما كل فإنَّ ذلك من وبالرغم ثالثة. الستة ُملُوكه بني
التمزُّق، حاالت أسوأ يف والخارجية الداخلية الحروب بسبب أبَقوه كثريين، ُطغاة واحد
هو كما فقط، اسمه تغريَّ أن بعد واحد، ملٍك يِد يف الرتكُّز إىل أخريًا السلطة عادت حتى

إنجلرتا. يف الحال
بل ُحكمها، يتولَّون بملوٍك تعِرتف لم أعلم ما عىل فهي الهولندية الواليات جماعة أما
وكما وقت. أي يف السلطة حقُّ لهم يُفوَّض لم (كونتات) بُحكَّام اعرتفت تقدير أكثر عىل
ليسسرت، الكونت عهد يف صدر ترصيح يف الهولندية12 للواليات الُعليا لطات السُّ أعلنَِت
دائًما لنفسها واحتفَظْت لخدمتها، «الكونتات» استدعاء بسلطة لنفسها احتفظت فإنها
لو «الكونتات» من انتقاًما مواطنيها ُحرية وعن كرامتها عن للدفاع الرضورية لطة بالسُّ
دون يشءٍ عمل عليهم يَستحيل بحيث عليهم وللسيطرة الطُّغيان، تيَّار يف انساقوا أنهم
الواليات، هذه يِد يف الُعليا السيادة َحقُّ ظلَّ أْن ذلك عن ونتج وُمواَفَقتها. الدويالت ترصيح
الواليات واستعادت ها حقَّ سْلبَها يستطع لم السيادة هذه اغتصاب كونت آخر أراد وعندما

الضائعة. القديمة ُسلطتها
الذي الحكم بنظام تحتفظ أن دولٍة كلِّ عىل إنَّ القائلة: نظريتي تؤكد األمثلة هذه
رأيُت التي امُلالَحظات هي هذه التام. لالنهيار تعريضها إىل يؤدي تغيريه وإنَّ فيها، يسود

املوضوع. هذا يف إبداءها واجبي ِمن أنَّ

مثل — امللكي النظام عىل تعوَّد شعبًا بأن القائلة ة الُحجَّ رفض الفقرة هذه يف سبينوزا يُحاول 12

الثاني فيليب الهولنديون عَزل أن بعد َمِلكه وعزل نظامه غريَّ ما إذا كثريًا يُخاطر — الهولندي الشعب
تعوَّد لقد األجنبي. امللك بدل — أورانج عائلة يف — هولندي ملٍك بتنصيب البعض ومطالبة Philippe II
امللك اغتَصبَها التي الجماعية لطة السُّ عىل فيليب ُحكم قبل — سبينوزا رأي يف — الهولندي الشعب
سبينوزا ألن Jean de Wit ويت دي جان لُحكم تربيًرا الفقرة هذه جعل اح َّ الرشُّ بعض ويُحاول الطاغية
ملبدأ سني امُلتحمِّ أكرب من سبينوزا وألنَّ الجماعة. حرية عىل خطًرا نظاَمه يَعتِرب السياسية» «الرسالة يف

الدولة. يف السيادة صاحبة العامة الجمعيات
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عرش التاسع الفصل

احلقِّ صاحبة هيوحَدها احلاكمة السلطة
الدينية الشئون تنظيم يف

الدينية،1 الشئون تنظيم يف الحقِّ صاحبة وحَدها هي الحاكمة السلطة أنَّ ُ نُبنيِّ وفيه
سالمة وبني الدينية العبادة ُممارسة بني االتِّفاق عىل تُحضُّ هلل الحقيقية الطاعة وأنَّ

الدولة.

∗∗∗

املقدمة.) من ،١ الهامش (انظر Grotius جروسيوس سبيوزا قبل النظرية هذه صاغ 1

De  الكنيس القانون كتابه يف Lucius Antistius Constans كونستانس أنتيستيوس ولوسيوس
بتحليالته عليها ويُربهن األخرية صياغتها يُعطيها سبينوزا ولكن ،١٦٦٥ سنة Jure ecclesiasticorum
التاسع الفصل ويف االجتماعي. النفس علم مبادئ بعض وعىل للكتاب والتفسريية والتاريخية النقدية
ال اللَّتنَي الرُّوحية لطة والسُّ الزمنية السلطة بني لة الصِّ دراسة وهو الرئيس املوضوع إىل يَِصل عرش
العدل يف تظهر التي وهللا اإلنسان بني لة الصِّ بتحقيق الكفيلة هي الرُّوحية لطة فالسُّ يشء، عىل تلتِقيان
لة الصِّ هذه الناس فيها يبدأ التي اللحظة اختيار الرُّوحية لطات السُّ حقِّ ِمن وليس الجار، إىل واإلحسان
األنبياء درجة يف ليسوا الروحية السلطة يُمثِّلون الذين األفراد وهؤالء اإلحسان، هذا فيها يُمارسون أو
الحق وحَدها فلها الزمنية السلطات أما الالهوتية. الت التأمُّ ببعض فقط عاِلمون عاديون ُمواطنون بل
الكنيسة شئون وتُدير الدين رجال بتعيني وتقوم الروحية، السلطات تُبلِّغها التي هللا إجابات تفسري يف
إنَّ أي وحده، هللا أمام مسئولة ألنها قراراتها نقُض يمكن وال ومبادئه اإليمان عقائد زيادة وتمنع
ال وهي ة، العامَّ فهم مستوى عىل الرشعية التعاليم بعض عىل الروحية السلطة ة مهمَّ قرص سبينوزا

الفطري. النور بفضل التهم بتأمُّ يقومون الذين الفالسفة بها يتمتَّع التي نفسها بالُحريَّة تتمتَّع
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رْهن قانون كل وأن يشء كل تنظيم يف الحقَّ السلطة ألصحاب إن سابًقا: قلُت عندما
بالشئون امُلتعلِّق القانون أيًضا أعني كنُت بل وحَده، املَدني القانون أعني أكن لم بإرادتهم،
هذا يف وسأحاول عنه. وامُلداِفعني له ين امُلفرسِّ أيًضا هم يكونوا أن ينبغي الذي الدينية،
للسلطة االعرتاف يرفضون الكتَّاب ِمن كثريًا ألنَّ رصاحًة أُبيِّنه وأن ذلك ح أُوضِّ أن الفصل
املقدس؛ القانون تفسري عليها ويأبَون الدينية الشئون تنظيم يف بحقها الحاكمة العليا
من وطردها بل كنسية هيئة أمام للُمحاكمة وتقديمها باتهامها، ألنفسهم سمحوا لذلك
بموقفهم أنهم الفصل هذا يف وسنرى تيودوز).2 لإلمربطور أمربواز طرد (مثل الكنيسة
وسأبدأ لطة. السُّ عىل لالستيالء وسيلٍة عن يبحثون بل الدولة يف الُفرقة عنارص يَبذُرون هذا
ليس وأنه الحكم، يف الحق لهم من بإرادة إال القانون قوة له تكون ال الدين أنَّ بياِن يف
السياسية، السلطة تُمارسه الذي ذلك عن ويتميَّز البرش عىل هللا يُمارسه خاص حكم هناك
الدولة سالمة مع تتَِّفق أن يجب الظاهرة التقوى وأفعال الرشعية العبادات ُممارسة وأنَّ
أتحدَّث وأنا وتفسريها. بتنظيمها وحدها الُعليا لطة السُّ تقوم أن يعني وهذا ومصلحتها،
عن أو نفسها التقوى عن ال الرشعية، والعبادات الظاهرة التقوى أفعال عن رصاحًة هنا
من هللا تعظيم اإلنسانية الرُّوح بها تستطيع التي الوسائل عن أي هلل، الباطنة العبادة
(كما تتعلَّق التقوى، وهذه هلل، الباطنة العبادة هذه إن إذ كامل؛ بإخالص الباطنة أعماقها
عن وفضًال سواه. ألحٍد تفويضه يمكن ال الذي الفرد بحقِّ السابع) الفصل نهاية عند ُقلنا
هللا، بُحكم أقصد ماذا الرسالة هذه من عرش الرابع الفصل يف وضحُت أني فأعتقد ذلك
وينتُج هللا، ألوامر تنفيذًا واإلحسان بالعدل العمل هو هللا بقانون العمل أن فيه بيَّنُت فقد
فرق وال واألمر، القانون قوَّة واإلحسان العدل يأُخذ عندما يقوم اإللهي الُحكم أنَّ ذلك عن
الطبيعي النور طريق عن بهما وأمره واإلحسان العدل إىل هللا دعوة بني ُمطلًقا عندي
قد دامت ما هللا، عبادة عن بها يكشف التي الطريقة تُِهمُّ ال إذ الوحي، طريق عن أو
أنَّ اآلن بيَّنُت فإذا للبرش. الُعليا الرشيعة هي وأصبحت امُلطَلق، القانون طابع اكتسبَْت
نَستنِتج أن السهل من كان الدولة، بحقِّ إالَّ واألمر القانون قوَّة يأُخذان ال واإلحسان العدل

توبة إما (٣٤٠–٣٩٧) Saint Ambroise أمربواز القديس فيها قرَّر التي املعروفة الحادثة هي 2

بتُهمه ك الرسِّ يف للمواطنني أقامها التي مذبحته عن تكفريًا حرمانه وإما Théodose تيودوز اإلمرباطور
أمرباوز. أقدام تحت وبكى التوبة َقِبل تيودوز إنَّ ويُقال الدولة. ُموظفي بعض قتِلهم
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يكتِسب ال الدين أن وحدها) الُعليا السلطة إىل إالَّ ينتمي ال الدولة حكم حقَّ أنَّ إىل (نظًرا
البرش عىل ا خاصٍّ حكًما يُبارش ال هللا وأنَّ الحكم، يف الحق لهم من بإرادة إالَّ القانون قوة

السياسية). السلطة أصحاب بوساطة إالَّ
ال واإلحسان العدل عىل القائمة العبادة أن بوضوٍح بيَّنَت السابقة الفصول ولكن
الفصل يف أثبَتْنا فقد الحاكم، يملكه الذي الحقِّ طريق عن إالَّ القانون قوة لها تكون
من وأنَّ للشهوة، ا ِممَّ أكثر حقٌّ له يكون ال الطبيعة حالة يف العقل أن عرش السادس
الحقُّ لهم العقل، لقوانني طبًقا يعيشون من شأن شأنهم الشهوة، لقوانني طبًقا يعيشون
حالة يف خطيئته نتصوَّر أن نستِطْع لم السبب ولهذا قدراتهم؛ نطاق يف يدُخل ما كلِّ يف
يحُدث يشء كلَّ بأنَّ وسلَّمنا خطاياهم، عىل البرش يُعاِقب حاكًما هللا نتمثَّل أن أو الطبيعة.
بني عندئٍذ تتساوى الُفَرص وأن كلها، للطبيعة املألوفة للقوانني طبًقا الحالة هذه يف
هذه يف الحديث يمكن ال إذ سليمان)، يقول (كما والدنس، الطاهر وبني والظالم، العادل
ُقلنا كما اإللهية للتعاليم (أي العقل لتعاليم تكون ولكي إحسان. أو عدٍل عن الحالة
عن يتخىلَّ أن من للفرد بُدَّ ال كان القانون، قوة اإللهي) القانون عن الرابع الفصل يف
واحد. فرٍد إىل أو الناس، بعض إىل أو الجماعة، إىل إيَّاه بتفويضه وذلك الطبيعي ه حقِّ
وعىل — العدل فإنَّ ذلك وعىل واإلجحاف؛ واإلنصاف والظلم العدل عرفنا فقط حينئٍذ
تُصبح لم — أيًضا الجار إىل اإلحسان وبالتايل الصحيحة، العقل تعاليم كل العموم وجه
(طبًقا الُحكم حقُّ لهم من بإرادة أي الدولة، ُحكم حقِّ عىل بناءً إالَّ واألمر القانون قوة له
تطبيق يف ص يتلخَّ قبل) من بيَّنُت (كما هللا ُحكم أن وبما نفسه). الفصل هذا يف بَيَّنَّاه ملا
يحُكم هللا بأنَّ معنا التسليم إذن فيِجب والحق، الدين أحكام أي واإلحسان، العدل أحكام
اإلطالق عىل فارَق ال أنه فأُكرِّر وأعود وحدها. الدول يف الحاكمة السلطات بوساطة البرش
بُرهاني ألنَّ ذلك الفطري؛ بالنور أو الطبيعي بالنور به ُموًحى أنه عىل للدين رنا تَصوُّ بني
أو الطريقة بهذه للناس بُلَِّغ أنه افرتَْضنا سواء واحد الدين ألنَّ الحاالت جميع عىل يرسي
قوة النبوَّة طريق عن به امُلوحى الدين يكتِسب لكي الرضوري، من كان هنا ومن بتلك.
باتفاٍق الجميع، يُقرِّر وأن الطبيعي، ه َحقِّ عن فرٍد كل يتخىلَّ أن العربانيني، عند القانون
كما تماًما األنبياء، طريق عن هللا بها أوحى التي القوانني سوى يُطيعوا أالَّ بينهم، فيما
أن — قبل من رأيْنا كما — بينهم فيما باتِّفاٍق الجميع يُقرِّر عندما الديُمقراطية يف يحُدث
كان فقد هللا، إىل هذا هم حقَّ فوَّضوا العربانيني أنَّ ومع وحده. العقل لنظام طبًقا يعيشوا
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من رأينا (كما السيايس ه بحقِّ احتفظوا أنهم فالواِقع واقعيٍّا. منه أكثر التفويضنظريٍّا هذا
ومنذ الكلمة. لهذه الدقيق باملعنى ملًكا منه وجعلوا بعَده، فيما مُلوىس فوَّضوه أن إىل قبل)،
قوة له تكون ال الدين أنَّ وبما وحده، موىس خالل من العربانيني هللا حكم اللحظة هذه
عىل عقاب أي ع يُوقِّ لم موىس فإنَّ السيايس، الترشيع يتوىلَّ من حقِّ خالل من إالَّ القانون
(انظر ُمستقلِّني زالوا ما العرباِنيُّون كان عندما أي العهد، قبل السبت ُحرمة انتهكوا من
تخىلَّ إذ 4(٣٦ :١٥ العدد، (انظر العهد بعد كليًة املوقف تغريَّ ثُم 3(٢٧ :١٦ الخروج،
ولهذا األمر؛ قوَّة السيايس، الترشيع بفضل للسبت، وأصبح الطبيعي ه حقِّ عن فرد كل
انتهى فقد العربانيني، دولة انهيار بعد القانون قوة به امُلوحى للدين يُعد لم نفسه السبب
بابليون، ملك إىل العربانيُّون فوَّض أن بمجرَّد اإللهي وقانونه الخارجي هللا ُحكم شكَّ وال
الُحكم أساس هو كان والذي هلل، كلمة كلِّ بطاعة عليه وعدوا الذي العهد أُلِغَي وبذلك
لم الوقت ذلك منذ ألنهم العهد هذا عىل املحافظة باستطاعتهم يُعْد ولم ا، تامٍّ إلغاءً اإللهي،
تحت اضطروا، بل وطنهم) يف أو الصحراء يف قبل من كانوا (كما ُمستقالٍّ شعبًا يعودوا
حذََّرهم وقد عرش)، السادس الفصل يف بَيَّنَّا (كما أوامره يُطيعوا أن إىل بابليون ملك حكم
أجلها من وَصلُّوا إليها أجليتُُكم التي املدينة سالم «واطلبوا بقوله: رصاحًة (٧ :٢٩) إرميا
أرسى) (وُهم استطاعتهم يف يكن لم أنَُّه عىل سالم.» لكم يكون بسالمها فإنه الربِّ إىل
بوصفهم ذلك استطاعوا إنهم بل لها، ُحكَّاًما بوصِفهم املدينة هذه سالم عىل املحافظة
وقوانينها الدولة حقوق عىل وباملحافظة للِفتَن، تجنُّبًا يشءٍ كلِّ يف بطاعتهم أي عبيًدا،
عن وينتُج إلخ. … وطنهم يف اعتادوها التي تلك عن االختالف كلَّ تختلف كانت التي
الترشيع بفضل إال القانون قوة له تُكن لم العربانيني عند الدين أن تام بوضوٍح ذلك

يَِجدوا فلم ليلتِقطوا الشعب من أناٌس خَرج السابع اليوم كان «وملَّا :٢٧ :(٢٧-٢٨ :١٦ (الخروج، 3

ورشائعي.» َوصاياي تحَفظوا أن تأبَون متى إىل ملوىس الربُّ «فقال :٢٨ شيئًا.»
يوم يف حطبًا يحتِطب رجًال وجدوا الربية يف إرسائيل بنو كان «وإذ :٣٢ :(٣٢–٣٦ :١٥ (العدد، 4

السجن يف «فألقوه :٣٤ والجماعة.» وهارون موىس إىل حطبًا يحتِطب وجدوه الذين «فقاده :٣٣ السبت.»
يف الجماعة كلُّ بالحجارة يرُجُمه قتًال الرجل يُقتَل ملوىس الربُّ «فقال :٣٥ به.» يصنع ما يتبنيَّ لم ألنه
الربُّ أَمَر كما فمات بالحجارة ورَجموه املحلَّة خارج إىل كلها الجماعة «فأخرَجتْه :٣٦ املحلة.» خارج

موىس.»
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قاعدة الدين اتِّخاذ املمكن من يُعد لم الترشيع،5 هذا عىل قيض ما فإذا وحده. السيايس
الدين ألنَّ عقلية وأقول شاملة، عقلية تعاليم ُمجرَّد يُصِبح بل ُمعيَّنة، لدولة ُملِزمة سلوٍك
أكان سواء الدين، أنَّ إىل ٍد تردُّ دون ننتهي وبذلك بعد، للبرش أُعطي قد يكن لم الشامل
من بإرادة إالَّ األمر قوة له تكون ال النبوي، بالنور أو الطبيعي النور بوساطة به ُموًحى
السلطة أصحاب خالل من إال ا خاصٍّ حكًما البرش يحُكم ال هللا وأنَّ الحكم، يف الحقُّ لهم
هذا يف بيَّنَّا فقد الرابع؛ الفصل يف ُقلناه ا ِممَّ الوضوح من بمزيٍد ذلك ويظهر الدولة. يف
لو كما هللا تصوُّر يُمكن ال بحيث رضورية، أزلية حقيقة ذاتها يف هللا لقرارات أنَّ الفصل
طريق عن بها امُلوحى التعاليم فإنَّ لذلك الناس؛ عىل قوانينه يفِرض ًعا ُمرشِّ أو أمريًا كان
ن ِممَّ رضورًة تَستِمدُّها بل األمر، قوة هللا من ُمبارشًة تَستِمدُّ ال النَّبوي أو الطبيعي النور
نستطيع لن الوسيلة هذه وبدون بتوسطِّهم. أو القرارات، إصدار ويف الحكم يف الحق لهم
ما وهذا واإلنصاف، بالعدل اإلنسانية األمور يُسريِّ أو بالفعل، البرش يحكم هللا أنَّ ر تصوُّ
العادلون، يَحُكمها التي البالد يف إالَّ اإللهي العْدل مظاهر تبدو ال إذ ذاتها؛ التجربة تُؤيِّده
(إذا واحًدا حظٍّا والدنس، وللطاهر والظالم، للعادل أن نِجد فإنَّنا األخرى الحاالت يف ا أمَّ
يحُكم هللا بأنَّ يعتقدون ن ِممَّ كثريًا جعل ا ِممَّ أخرى) مرة سليمان كلمة نَستخِدم أن ِشئنا
ذلك وعىل اإللهية. العناية يف يشكُّون اإلنسان، ملصلحة كلها الطبيعة ُه ويُوجِّ ُمبارشًة البرش
الُعليا لطات السُّ مشيئة عىل يقوم اإللهي القانون بأنَّ يشهدان والتجربة العقل دام فما
بأيِّ اآلن وسنرى تفسريه. حقَّ نفسها السلطات لهذه أنَّ ذلك عن ينتُج وحَدها، الحاكمة
املظاهر وكل الدين، يف الظاهرة العبادات أن لنُبنيِّ الوقت حان قد إنه إذ ذلك؛ نقول معنى
وبعد مبارشًة، هللا نُطيع أن أرْدنا لو الدولة سالمة مع تتَِّفق أن يِجب للتقوى، الخارجية
هي الُعليا لطات السُّ تكون معنًى بأيِّ نعِرف أن علينا يسُهل ذلك، عىل الربهنة من االنتهاء

والتقوى. الدين ة ُمفرسِّ
إنساٌن يستطيع بالتقوى للشعور صورة أسمى هو للوطن املقدَّس الحبَّ أنَّ شكَّ ال
كلِّ يف األمن وضياع ، خريِّ يشء كلِّ َزوال ذلك معنى لكان الدولة زالت فلو يُظهرها، أن
ُحبَّ أنَّ أوًال ذلك عىل ويرتتَّب مكان، كلِّ يف الفَزع وعمَّ والفسوق، الرُّعب والنترش مكان،
يكتسب، الفاسق الفعل وأنَّ بالدولة، اإلرضار إىل أدَّى إذا فسوًقا يكون أن بُدَّ ال الجار

السيايس. الترشيع FM ويف الدولة Ap يف 5
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قد أحًدا أنَّ فلنفِرتض الدولة. عىل املحافظة إىل يؤدِّي كان لو التقوى طابع ذلك، بعكس
وأُعطيه بل إيَّاه، أُعطيه بأن اإلحسان يقيض فعندئٍذ ِردائي، منِّي يَنتِزع أن وأراد هاَجَمني
يُصبح الدولة، بقاء عىل خَطر بأنه الفعل هذا عىل املرء يحُكم حني ولكن أيًضا، ِمعطفي
يَْحَظ ألم باملوت. عليه للُحكم ُمعرًَّضا كان ولو حتى للعدالة، السارق أُقدِّم أن التقوى من
وهذا البنه؟ ُحبِّه عىل الشعب مصلحة ل فضَّ ألنه الناس، بإعجاب توركواتوس6 مانليوس
الترشيعات كلُّ له تخضع أن ينبغي الذي األسمى القانون هي الشعب مصلحة أنَّ عىل يدلُّ
مصلحة تقتضيه ما تُحدِّد أن وحَدها الُعليا السلطة واِجب ِمن كان وملَّا واإللهية! اإلنسانية
السلطة هذه فإنَّ لذلك، رضورية تراها التي اإلجراءات تتَّخذ وأن الدولة وسالمة الشعب
للجار اإلحسان عن األفراد بها يُعربِّ التي األفعال تحديد عاِتِقها عىل يَقُع التي هي نفسها

هللا. بها يُطيعون التي األفعال أعني
ة ُمفرسِّ هي الحاكمة الُعليا لطات السُّ تكون معنى بأي أوًال: لنا؛ يتَِّضح ذلك ومن
سلوكه اتََّفق إذا إالَّ ا حقٍّ هللا يُطيع أن ألحد يُمكن ال أنه وثانيًا: شعوبها. إىل بالنسبة الدين
علينا كان ملَّا ألنه ذلك الُعليا؛ لطة السُّ قرارات جميع وأطاع ة، العامَّ املصلحة مع الدِّيني
إرضار دون باإلحسان استثناء بال جميًعا الناس ُمعاملة اإللهي، األمر بموجب جميًعا،
ثالث، فرد َرضر إىل ذلك أدَّى لو آَخر فرد مساعدة أحد واجب من يكن لم شخص، أي
إىل اإلحسان أحد يقدم أن يُمكن ال وبالتايل كلها. الدولة َرضر إىل ذلك أدَّى لو وباألحرى
املصلحة مع ُمتَِّفًقا والتقوى الدين مجال يف سلوكه كان إذا إالَّ اإللهي، لألمر تنفيذًا الجار،
السلطة قرارات عىل بناءً إالَّ ة العامَّ املصلحة يعرف أن ألحٍد يُمكن ال أنه عىل العامة،
أحٌد يَستطيع فال وإذن العامة، الشئون ترصيف عن املسئولة وحَدها هي التي الحاكمة
وهذا الحاكمة. السلطة قرارات أطاع إذا إالَّ هللا يُطيع أن أو الصاِدق اإليمان يُمارس أن
فرًدا أجنبيٍّا، أو كان مواطنًا ما، فرٍد عىل ُحِكم ما فإذا نفسها، العملية الحياة تؤكده ما
يُعاَقب جريمٍة يف ُمذِنب بأنه عليه ُحِكم إذا أخرى؛ لدولة رئيًسا أو الشعب من عاديٍّا
رعايا من ألحٍد يَِحقُّ ال فعندئٍذ لها، عدو أنه الحاِكمة لطة السُّ أعلنَِت أو باإلعدام، عليها

جزيرة عىل استوىل امليالد قبل ٢٨٥ سنة روما قنصل هو Manlius Torquatus توركواتوس مانليوس 6

٢٢٤ سنة جديد من قنصًال أعيد ثم Hannibal هانيبال معبد أغلق روما حروب انتهت وملَّا رسدينيا.
رسدينيا. يف القرطاجنيِّني وهزم Cannes كان يف Janusجانوس أرسهم الذين األرسى فداء وعارض
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يُِحبَّ بأن تقيض ُسنَّة لَديهم كانت العرباِنيِّني أنَّ فربغم ذلك، وعىل ُمساعدته. لطة السُّ هذه
كلِّ بتقديم ُملَزمني كانوا فقد 7(١٧–١٨ :١٩ األحبار، (انظر لنفسه كُحبِّه جاره فرٍد كلُّ
8(٨-٩ :١٣ التثنية، ١؛ :٥ األحبار، (انظر: للُمحاكمة الرشيعة أحكام فعله يُناِقض َمن
قبَل العربانيني عىل كان ثانيًا، عظمى. جريمة عليه ثبَتَت لو باملوت امُلتَّهم عىل وبالحكم
التي األرايض امتالك يف ويَستمرُّوا عليها حصلوا التي الحرية عىل يحافظوا أن يشء كل
الخاصة الظروف وبني ِدينهم بني قوا يُوفِّ أن لهم بُدَّ ال الغَرضكان هذا ولتحقيق احتلوها.
األخرى. الشعوب عن انفصاَلهم يُؤكِّدوا وأن عرش)، السابع الفصل يف بيَّنَّا (كما لدولِتهم
بعد، وفيما 9.(٤٣ :٥ متى، (انظر عدوك واكره جارك أِحبَّ هي: القاعدة كانت هنا ومن
مصلحة عىل باملحافظة إرميا أمَرهم بابل، إىل وِسيقوا األْرس يف ووَقعوا دولتُهم دالْت عندما
أنحاء يف ُمشتَّتني أخريًا املسيح رآهم فعندما وأخريًا، أرسى. فيها ُحِجزوا التي املدينة هذه
أن تامٍّ بوضوٍح يُبنيِّ ذلك كلُّ استثناء، بال الناس لجميع اإلحسان إىل دعاهم األرض،

الدوام. عىل رضوريٍّا أمًرا كان العامة املصلحة وبني الدِّين بني التوفيق
أجبُت عاديني؟ أفراد مجرَّد وُهم بالدين املسيح تالمذة برشَّ حقٍّ بأيِّ سائل: سأل فإذا
ِنسة الدَّ األرواح عىل املسيح إياها أعطاهم التي السلطة عىل بناءً ذلك يف الحق لهم كان بأنه
أنه عرش، السادس الفصل آخر يف قبل، من برصاحة بيَّنُت وقد 10،(١ :١٠ متى، (انظر:
من يُستثنى أن فيِجب للطاغية، حتى بالوالء االلتزام إىل ُمضطرِّين الرعايا جميع كان إذا
فليس ذلك، وعىل الطاغية. ضدَّ — يقيني بوحٍي — بمساعدته هللا وعد إنساٍن كلُّ ذلك
وهذا بامُلعجزات، ذلك إثبات استطاع إذا إالَّ املسيح تالمذة سلطة نفسه يُعطي أن ألحٍد

«ال :١٨ وزًرا.» فيه تحمل وال عتابًا عاِتبْه بل قلبك يف أخاك تبغض «ال :١٧ :(١٧-١٨ :١٩ (األحبار، 7

الرب.» أنا كنفسك، أحِببْه وقريبك، شعبك أبناء عىل تحقد وال تنتِقم
فقد بذلك يخرب ولم علم أو رأي شاهد وهو حلف صوت سمع بأن أحد أخطأ «وإذا :(١ :٥ (األحبار، 8

وزره.» حمل
تسرت وال له تصفح وال عينك عليه تُشِفق وال له تسمع وال بذلك ترَض «فال :٨ :(٨-٩ :١٣ (التثنية،

أخريًا.» الشعب سائر أيدي ثم لقتله أوًال عليه تكون يدك قتًال اقتُله «بل :٩ عليه.»
عدوك.» وابغض قريبك أحِبب قيل أنه سمعتم «وقد :(٤٣ :٥ (متى، 9

يُخرجوها لكي النَِّجسة األرواح عىل ُسلطانًا وأعطاهم عرش االثني تالميذه «ودعا :(١ :١٠ (متى، 10

ضعيف.» وكل مريٍض كلَّ ويَشُفوا
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أن لهم ينبغي ال إنه 11:(٢٨ :١٠ متى، (انظر لتالمذته املسيح قول من أيًضا يتَِّضح
ظلَّ َلَما املؤمنني، جميع إىل هة ُموجَّ امَلوعظة هذه كانت فلو األجساد، يقتلون من يخَشوا
الربَّ اتَِّق بُنيَّ «يا :(٣١ :٢٤ (األمثال، ُسليمان عبارة ولكانت معنى، أي الدولة لتأسيس
التي السلطة هذه بأن نعِرتف أن إذن فيِجب صحيح. غري وهذا الفسوق، عىل تدلُّ وامللك.»
يسمح أن آخر إنسان أي حقِّ من وليس شخصيٍّا لهم أُعطيت قد لتالمذته املسيح أعطاها

بمثلها. لنفسه
الديني، والقانون الوضعي12 القانون بني تُفرِّق التي امُلعاِرضة الدعوة أنصار أما
قدَّموا فقد الشاملة، الكنيسة حق من والثاني وحده، الحاكم حقِّ من األول ويجعلون
ال واحدة نقطة هناك ولكن التفنيد. تستحقَّ أن من أتفُه ألنها عندها أِقَف لن ُحَجًجا
من يستشهدون الذين أولئك فيه وَقَع الذي امُلؤِسف الخطأ وهي عليها، السكوت يصحُّ
كعب بحالة العنيف) اللفظ هذا الستخدامي القارئ (وليَعذُرني ام الهدَّ رأيهم تأييد أجل
أنَّ ويَنَسون الدِّين شئون تنظيم يف قديًما، الحق، له كان الذي العربانيني، عند األحبار
بُسلطة وحَده لنفسه احتفظ أنه رأينا (الذي موىس من الحق هذا عىل حصلوا قد األحبار
الحق، هذا منهم يسَحَب أن مشيئته، إبداء بمجرَّد يستطيع، كان موىس وأنَّ الُعليا) الُحكم
رعاية ُسلطة لهم يُفوِّض حتى فنحاس،14 وحفيده العازر13 وابنه هارون اختار الذي فهو
حَدث فقد الحق، بهذا موىس موت بعَد احتفظوا قد األحبار كان وإذا الحربوية. شئون
من رأينا كما موىس، أنَّ والواقع الحاكمة. السلطة عن أي موىس عن نُوَّابًا بوصفهم ذلك
يزال ال وهو امللك غياب يف ووزَّع بعده، من العليا السلطة ملمارسة أحًدا يُعنيِّ لم قبل،
أن بعد ُمطَلق، نحٍو عىل السيادة بحقِّ الثانية دولتهم يف األحبار احتفظ ذلك وبعد حيٍّا.
عىل دائًما ف يتوقَّ األحبار حقُّ كان وهكذا السياسية، والسلطة ينية الدِّ السلطة بني جمعوا

أن يقِدر ن ِممَّ خافوا بل النفس يقتُل أن يستطيع وال الجسد يقتُل ا ِممَّ تخافوا «وال :(٢٨ :١٠ (متى، 11

جهنم.» يف والجسد النفس يُهلك
الوضعي. القانون FM ويف املدني القانون AP يف 12

صدوق إليه وينتسب (١٦ :١٠ األحبار، ،١ :٢٨ (الخروج، هارون ابن أنه يُعتَرب Eléazer العازر 13
.(٣٠ :٥ األول، األيام (أخبار أورشليم معبد وكهنة Sadoc

أُرِسل (٦–١٢ :٣١ (العدد، العازر ابن أو (٢٥ :٦ (الخروج، هارون حفيد يُعتَرب Phinées فنحاس 14

.(٩–٣٤ :٢٥ (يشوع، النهر عىل معبد إلقامة األردن رشق أسباط لدى مندوبًا
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نفسه الوقت يف حصلوا أن بعد إالَّ الحقِّ هذا عىل األحبار يحصل ولم الُعليا، لطة السُّ قرار
كما — الدين شئون تنظيم يف امُلطَلق الحقُّ لهم كان امللوك إنَّ بل السياسية، السلطة عىل
بإقامة لهم السماح عدم هو يسري، ظ تحفُّ مع — الفصل هذا آخر يف ذلك بعد سنرى
رجال من يَُعدُّونهم كانوا ولذلك هارون؛ ساللة من ليسوا ألنهم بأيديهم املعبد يف الطقوس
شئون تنظيم أنَّ يف شكَّ فال املسيحية، الدول يف الحال بطبيعة الوضع ويختلف الدنيا.
ة، خاصَّ أُرسٍة عىل يقترص ال ولكنه الحياة، يف خاصة طريقًة تنظيمها يتطلَّب (التي الدين
الحاكمة السلطة عاتق عىل يقع السلطة)15 أصحاب منها يستبعد أن ينبغي ال بحيث
عىل — منها بموافقٍة أو السلطة باسم إال — القدرة أو الحقُّ له ليس أحًدا وأن وحَدها،
الكنيسة عقائد أُسس تحديد أو العبادة شعائر عىل القائمني اختيار أو األمور، هذه تنظيم
داخل الَقبول أو بالتقوى، تتَِّسم التي والعادات األفعال عىل ُحكٍم إصدار أو وإقامتها،

الفقراء. حاجات رعاية أو منها، الحرمان أو الكنيسة
الربهنة امُلمكن ِمن إنَّ بل اآلن)، أثبَتْنا (كما فحسب صحيًحا ليس هذا رأْيَنا إنَّ
كلُّ يحِرتم حدٍّ أيِّ إىل نعلم فنحن السواء، عىل والدولة للدِّين أهميَّتِِه مدى عىل بسهولة
يُمِكننا بل يُمثِّلهما، بمن عمياء ثقًة يثُِق وكيف وسلطته، الدين شئون تنظيم حقَّ شعٍب
محاولة كلَّ فإنَّ ذلك وعىل النفوس. جميع عىل يُسيطر السلطة هذه له من أنَّ نؤكد أن
ورصاع جَدٍل إىل دائًما يؤدي التقسيم وهذا الدولة، تقسيم تعني الُعليا السلطة من لسْلِبها
العربانيني، عند واألحبار امللوك بني قبل من الحال كان كما ِته، ِحدَّ من التخفيف يُمكن ال
من قلُت (كما يبحث الحاكم من السلطة هذه سْلب يُحاول من كلَّ فإنَّ ذلك، عن وفضًال
سلبْنا إذا الدولة لرئيس ى يتبقَّ فماذا الدولة، يف لطة السُّ عىل لالستيالء وسيلٍة عن قبل)
آخر، أمٍر أيِّ أو السالم أو الحرب بشأن قراًرا يَتَِّخذ أن يستطيع لن إنه الحق؟ هذا منه
غري أو مرشوًعا أي الفسوق، إىل أو التقوى إىل أقرب نافًعا يراه ما كان إن منه يعِرف وأن
مثًال منها أذُكر التَّبعية هذه ِمثل عىل عديدة أمثلة العصور جميع يف ظهَرْت وقد مرشوع.
جميع وضع يف َرشع روما، بابا امُلطَلق الحقَّ هذا أُعطي عندما للباقني. كنموذٍج واحًدا

ولكن سبينوزا، فعل كما الروحية لطة السُّ شأن من يحدَّ أن حاكم أي أو فيلسوف أيُّ يستطع لم 15

لذلك خصائصهم؛ أهم الكهنة من سَلَب ثم ومن ينية الدِّ الطقوس تنظيم يف الحقَّ الحاكم يُعطي سبينوزا
مدنيٍّا. دينًا أصبح سبينوزا عند الدين إنَّ ِقيل
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جميع أخفقت وقد السلطة، ة ِقمَّ يف نفسه هو أصبح حتى سيطرته، تحت تدريجيٍّا امللوك
ولو — البابا سلطة من للحدِّ الجرمان، األباطرة وخاصًة امللوك، بها قام التي املحاوالت
بأقالمهم استطاعوا الكنيسة رجال فإنَّ ذلك ومع زيادتها، إىل أدَّت بل — ضئيل بقْدٍر
وهذا والنار.16 الحديد باستخدام به يقوم أن ملك أي يستطع لم بما يقوموا أن وحَدها
احتفاظ رضورة ذاته الوقت يف ويُبنيِّ الدين، أمور يف وَهيبتِها لطة السُّ قوة لبيان يكفي
السابق، الفصل يف أبَديْناها التي امللحوظات تذكَّرنا وإذا السلطة. بهذه السيايس الحاكم
األنبياء أنَّ َلحظنا فقد الوضع، هذا من كثريًا ينتِفعان ذاتهما والتقوى الدين أنَّ وجْدنا
أن عاِديِّني، أفراًدا لكونهم يستطيعوا، لم إلهية، قوَّة من لَديهم كان ا ِممَّ بالرغم أنفسهم،
حني عىل التطرُّف، إىل دفعوهم لقد بل والتحذير، واللَّوم الوعيد طريق عن الناس يُصِلحوا
امللوك أنَّ ثانيًا لحظنا. كما والعقاب بالوعيد رعاياهم عىل التأثري يف عناء أيَّ امللوك يَِجد لم
ينحِرفون األحيان أكثر يف كانوا الحق، هذا يملكون يكونوا لم أنهم إىل نظًرا أنفسهم،
الدول يف أيًضا حدث ما وهذا تقريبًا، كله الشعب وراءهم ويَُجرُّون الدين، طريق عن
عن االبتعاد السياسية السلطة أصحاب أراد لو قائل: قال فإن نفسه، للسبب املسيحية
الُعليا لطة للسُّ التسليم حينئٍذ يِجب هل النفوس؟ عن سيدافع الذي فمن القويم، الطريق
سؤاًال: بدوري ُه سأوجِّ االعرتاض، هذا عىل أردَّ أن من وبدًال الدين؟ تفسري بحقِّ الحاكمة
عن مسئولني عاديني، برش مجرَّد حال أية عىل (وهم الكنيسة رجال أراد إذا العمل ما
االبتعاد الدين، شئون تنظيم حقَّ لهم فوَّْضنا ن ِممَّ غريهم أو وحدها) الخاصة أمورهم
من للدين؟ بتفسرياتهم الوثوق يف نستمرُّ هل اإليمان؟ يفِرُضه الذي القويم الطريق عن
رعايتهم تشمل أن ذلك بعد يُِهمُّ فال هواهم عىل السري السلطة أصحاب أراد إذا أنه املؤكد
الكارثة وتزداد السواء، عىل والدنيا الدين أمور يف الكوارث سيجلُبُون ألنهم ال، أم الدين
ذلك وعىل اإللهي. القانون عن ُمدافعني أنفسهم للفتنة اعني الدَّ من أفراد فرض إذا فداحًة
عىل بل يشء، يف املوقف ن يتحسَّ فلن الحقَّ هذا السياسية السلطات نُعطي أن رفضنا فإذا
نحٍو عىل الحقَّ هذا يمنحوا لم الذين العربانيني، امللوك سلوك ويدلُّ سوءًا. سيزداد العكس
ألرضاٍر كلها الدولة تتعرَّض وبالتايل الفسوق، إىل أقرَب يُصِبحون الحكام أنَّ عىل ُمطلق،
إىل نظرنا سواء إنَّنا، القول وُمجمل الوقوع. ُمحتملة عابرة أرضار ُمجرَّد ال ُمؤكَّدة، حتمية

له. السابق القرن يف الديني اإلصالح حركة إىل اإلشارة إىل هنا سبينوزا يهدف 16
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القانون بأن نُسلِّم أن يِجب الدين، مصلحة أو الدولة سالمة أو الحقيقة زاوية من األمر
وبأنَّ الحاكمة، الُعليا لطة السُّ مشيئة عىل ُمبارشًة يعتِمد الدين لشئون امُلنِظم أي اإللهي
يُنِكر أن املمكن من يعود ال وبذلك وحمايته، تفسريه ة بُمهمَّ تقوم أن يِجب التي هي هذه
الحاكم، بُسلطة اعرتافهم مع التقوى يدَّعون من ُهم هللا لكالم الحقيقيني الدُّعاة أنَّ أحٌد

العامة. واملصلحة التقوى بني بها ق يُوفِّ التي لقراراته امتثالهم ومع
الدول يف املوضوع هذا يف الجدل استمرار يف السبب نُبنيِّ أن إالَّ لنا يبَق لم وأخريًا
هذا يف اإلجماع عىل أبًدا يخرجوا لم — أعلم ما عىل — العربانيني أنَّ حني عىل املسيحية،
موضوًعا أصبح والرضورة الوضوح هذا مثل يف أمًرا أنَّ ا حقٍّ ُمريًعا يبدو وقد املوضوع.
تهديد ودون ُمعارضة، دون الحق بهذا تتمتع لم الحاكمة الُعليا السلطات وأن للجدل،
استطْعنا قد نكن لم إن أنَّنا شكَّ وال بالدين. جسيمة أرضار وإلحاق الفتن، بإحداث خطري
يف أثبَتُّه ما كلَّ بأن خاطر طيب عن أُسلِّم فإنِّي األمر، لهذا الحقيقي الدافع عىل التعرُّف
عىل تصُدق ال التي التخمينية الت التأمُّ قبيل من أنه أي محًضا، نظريٍّا كان الفصل، هذا
السبب لنا يظهر حتى املسيحي للدين األصيل الطابع يف نُفكر أن يكفينا ذلك ومع يشء.
كانوا بل ملوًكا، األصل يف املسيحية إىل دَعوا الذين يكن فلم تام، بوضوح عنه نبحث الذي
يف الحاكمة، السياسية السلطات إرادة ِضدَّ عوا يتجمَّ أن طويًال اعتادوا الرعية من أفراًدا
القرارات ويتَِّخذوا األنظمة، ويَضعوا فوها، ويُرصِّ الدين شئون يُنظِّموا وأن خاصة، كنائس
يف الدخول يف أخريًا الدين بدأ عندما عديدة، سنوات وبعد للدولة. حساب أي عمل دون
التي نفسها بالطريقة أنفسهم األباطرة به وا يُبرشِّ أن الكنيسة رجال عىل كان الدولة،
للكنيسة رعاة بهم االعرتاف يف كبرية صعوبة هناك تكن لم لذلك بها؛ نظموه أنَّ سبق
رجال اتَّخذ بعد وفيما له، ومفرسين دينيِّني ُمعلِّمني قبُل من كانوا ألنهم هلل؛ وخلفاء
تحريم مثل السلطة، هذه عىل ذلك بعد امللوك يستويل ال حتى ذكية إجراءات الكنيسة
الدينية العقائد عدد ازداد ذلك وبعد للعقيدة. األعظم واملفرس الكنيسة رجال كبار زواج
والهوتيٍّا فيلسوًفا األعظم امُلفرسِّ يكون أن الرضوري من جعل ا ممَّ بالفلسفة واختلطت
إالَّ ُممكنًا يكن لم ما وهو العميقة، الت التأمُّ من بكثرٍي القيام عىل قادًرا األول، الطراز من
عند الحال عليه كان ا عمَّ االختالف كلَّ يختلف الوضع وهذا الفراغ، من كثري لَديهم ملن
السلطة صاحب موىس وكان نفسه، الوقت يف والكنيسة الدولة ست أُسِّ حيث العربانيني،
الدِّين شئون ونظم الدينية التعاليم الشعب إىل قدَّم الذي نفسه وهو امُلطلقة، السياسية
واسع حقٌّ للملوك وكان الشعب، عند هيبَتُها للملكية كان ولذلك عليها؛ القائمني واختار
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الدولة، يف امُلطلقة السيادة صاِحب يكن لم موىس بعد أحًدا أنَّ ومع الدين. شئون عىل جدٍّا
والدنيا الدين شئون يف القرارات اتِّخاذ يف الحقُّ قبل) من بيَّنَّا (كما نقيب لكلِّ كان فقد
ِدينِِه أمور يف علًما يستزيد أن يف يرَغُب الشعب كان فعندما أُخرى ناحية ومن السواء. عىل
القضاة قايض إىل بالرجوع ملزًما كان ا ِممَّ أكثر الحرب إىل بالرجوع ُملَزًما يكن لم وإيمانه
الذي نفسه الحق لهم يكن لم امللوك هؤالء أنَّ فمع وأخريًا 17.(٩–١٠ :١٧ التثنية، (انظر
واختيار الدين شئون بتنظيم ة الخاصَّ القرارات يُصدرون الذين هم كانوا فقد ملوىس، كان
١١-١٢ :٢٨ األول، األخبار (انظر املعبد تشييد قرار اتَّخذ الذي هو داود كان الكهنة.
يكون لكي آالف وستَّة املزامري، إلنشاد الالويِّني من ألًفا ثمانني واختار بعدها)18 وما
عىل للعزف آالف وأربعة األبواب، لحراسة آالف وأربعة اإلدارة، ورجال الُقضاة بينهم من
لكلٍّ عنيَّ جماعاٍت يف وزعهم الذي وهو 19(٤-٥ :٢٣ نفسه، السفر (انظر املوسيقية اآلالت
اإلصحاح (انظر الوقت من لفرتٍة بالتناُوب، املعبد بخدمة منها كلٌّ ويقوم رئيًسا، منها
كلِّ يف الدخول أودُّ ال كنُت ا َلمَّ ولكنَّني ُمماثلة. جماعات يف الكهنة نظَّم كما 20،(٩ نفسه
الذي ،١٣ اآلية ،٨ اإلصحاح الثاني، األخبار ِسفر إىل القارئ أُحيل فإني التفصيالت هذه
الراوي ويشهد موىس وصية بحسب … للرب محرقاٍت سليمان أصعد «حينئٍذ فيه: جاء
«لم بأنه ١٥ اآلية يف يتبنيَّ امللوك عن األخرى الروايات وِمن النصوص هذه من الخزائن.»
كانت الدين وشئون العبادة أن تام بوضوح وىف.» أمر كلِّ يف للكهنة امللك وصية عن يعِدل
نفسه الحق لديهم يكن لم امللوك إن قبل: من قلُت وعندما وحده، امللك اختصاص من
الذين الرعايا إدانة يف أو مبارشًة هللا مخاطبة ويف األعظم الحرب تعيني يف ملوىس كان الذي

واسألهم الزمان ذلك يف يكون الذي القايض وإىل الالويني الكهنة إىل «وِرصْ :٩ :(٩–١٠ :١٧ (التثنية، 17

يختاره الذي املوضع ذلك يف به يُفتونك الذي القول بُمقتىض «واعمل :١٠ الحكم.» أمر يف فريشدوك
إليك.» يُلُقونَه ما بحميع العمل وتَحرَّ الربُّ

وخزائنه وبيوته الرواق رْسم ابنه سليمان داود أعطى «ثُمَّ :١١ :(١١-١٢ :٢٨ األول، األيام (أخبار 18

بيت دور نظام من نفسه يف عنده كان ما كل «ورسم :١٢ الغطاء.» وبيت الداخلية وَمخاِدعه وُغَرفه
األقدس.» وخزائن هللا بيت وخزائن حوله املخادع وجميع الرب

الرب بيت عمل عىل ُمناظرون ألًفا وعرشون أربعة «منهم :٤ :(٤-٥ :٢٣ األول، األيام (أخبار 19

عملت التي اآلالت عىل للربِّ ُمسبِّحون آالف وأربعة بوَّابون آالف «وأربعة :٥ وقضاة.» والة آالف وستَّة
للتسبيح.»

ومراري.» وقهات جرشون الوي بني بحسب فرًقا داود مهم «فقسَّ :(٩ :٢٣ األول، األيام (أخبار 20
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كان ُسلطة من لهم بما األنبياء ألن إالَّ ذلك أُقل لم فإني حكمهم، أثناء يف النبوَّة يدَّعون
أنه يعني ال هذا ولكن (السابق)، امللك قاتل عن والعفو جديد ملك اختيار يف الحقُّ لهم
بخرق لنفسه سمح لو ِضدَّه إجراءٍ أي اتِّخاذ أو للُمحاكمة امللك تقديم باستطاعتهم كان
عن العفو بهم خاصٍّ وحٍي بفضل باستطاعتهم أنبياء هناك يُكن لم فلو القوانني.21⋆

والدنيوية. الدينية األمور كلِّ يف امُلطَلق الحقُّ العربانيني للملوك لكان امللك قاِتِل
ترشيعاتهم، بحكم كانوا ا وَلمَّ أمامهم، أنبياء يَِجدون ال كانوا ملَّا الُحكَّام فإنَّ اليوم، أما
امُلطلق الحق لهم فإن العربانيني) بقوانني يلتزمون ال (ألنهم بهم باالعرتاف ُملزمني غري
أال برشط دائًما بها وسيحتفظون العزوبة، حياة يَحيون ال أنهم مع الدينية، األمور يف
العلمية. املعارف وبني بينها بالخلط أو الدين، عقائد يف ُمفِرطة زيادة بحدوث يسمحوا

عرش. السادس الفصل يف الحق عن ُقلناه ما إىل يشءٍ كلِّ وقبل أوًال هنا الرجوع ⋆ يجب 21
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العرشون الفصل

والتعبريمكفولة التفكري حرية
احلرة الدولة يف فرد لكل

الحرة.1 الدولة يف فرد لكل مكفولة والتعبري التفكري حرية أن نُبنيِّ وفيه

∗∗∗

أية وجَدْت َلما األلسنة، عىل السيطرة يُمكن مثلما األذهان عىل السيطرة السهل من كان لو
وفًقا فرٍد كلُّ وَلعاش العنف، الستعمال سلطة أية احتاَجْت وَلما خطر، يف نفسها حكومة
ملشيئتهم. وفًقا إالَّ ظلم أو عدل عىل باطل، أو حقٍّ عىل حكًما أصدر وَلما الحكام، لهوى
ذهن ألن عرش، السابع الفصل أول يف لحظنا كما النحو هذا عىل تجري ال األمور ولكن
بإرادته أحد ل يُخوِّ أن يُمكن ال إذ آخر؛ إنسان أي سيطرة تحت يقع أن يمكن ال اإلنسان
كلِّ يف الُحر الحكم وعىل التفكري عىل قدرته أو الطبيعي ُه حقَّ إنسان أي إىل عنه رغًما أو
كما بالعنف، تُوَصف إنما األذهان عىل تُسيطر أنها تدَّعي ُسلطًة فإنَّ ذلك وعىل يشء.
عىل تفِرض أن تُحاول عندما لحقوقهم وُمغتِصبة لرعاياها ظاملة الحاِكمة السيادة تبدو
وأن باطل، أنه عىل رفضه عليه يتعنيَّ وما حق، أنه عىل َقبوله عليه يتعنيَّ ما منهم كلٍّ
بكلِّ ا خاصٍّ ا حقٍّ تُعدُّ األمور هذه ألنَّ ذلك هللا؛ تقوى عىل تحثُّه التي امُلعتقدات عليه تفِرض
ال كثريين أناًسا هناك بأنَّ أعِرتف وأنا إياه، يسلُبَه أن — شاء إن — ألحد يُمكن ال فرد،
األفكار من بقْدٍر يحتِشد ِذهنهم ولكن آخر، فرٍد لُسلطة ُمباًرشا خضوًعا ا حقٍّ يخضعون

والسياسة. الالهوت يف رسالة من ،١ الهامش انظر جمهورية، FM ويف دولة، AP يف 1
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نَِصفهم أن معه نستطيع حدٍّ إىل اآلخر، هذا أفكار وراء ينساقون يجعلهم العجيبة امُلسبَقة
البعض عليه يحصل الذي الخضوع درجة كانت مهما ولكنه فكره، يف له تاِبعون بأنهم
من أفضل الخاصة آراءهم بأن االعتقاد من الناس نمنع أن امُلحال فمن ُمفتعلة، بوسائل
كيف عرف الذي فُموىس، األذواق؛ اختالف عن يقلُّ ال األذهان اختالف وبأن اآلخرين، آراء
أنَّ الناس اعتقد لقد حتى اإللهية، بصفِته بل الخداع، إىل بااللتجاء ال شعبه، ثقة يكِسب
بهات الشُّ من ذلك مع يَسَلم لم نفسه موىس إنَّ أقول: هللا؛ من بها ُموًحى وأقواله أفعاله
فإذا ذلك، عن وفضًال ذلك؟ من أنفسهم امللوك يُسلِّم فكيف له، امُلعاِرضة التأويالت من أو
تماًما مستبعد االحتمال هذا فإنَّ امللكي النظام يف األذهان عبودية ر تصوُّ امُلمكن ِمن كان
الجماعية، السلطة يف ُمعظمه أو كله الشعب يشارك حيث الديمقراطي،2 الحكم نظام يف

أحد. عىل يخفى ال ذلك يف السبب أنَّ وأظنُّ
املجاالت، جميع يف الحاكمة العليا السلطة به تتمتَّع الذي الحقُّ عُظم فمهما وإذن
األفراد َمنْع تستطيع ال فإنها والتقوى للقانون ة ُمفرسِّ أنها عىل بها االعرتاف ساد ومهما
— فردي نحٍو عىل — االنفعال أو الخاصة آلرائهم طبًقا يشءٍ كلِّ يف أحكامهم إصدار من
يف يشاركونها ال من اعتبار العليا السلطة هذه حقِّ من أن صحيح ذاك. أو اليشء بهذا
إنَّنا مصلحتها. ق يُحقِّ فيما نبحث بل ها، حقَّ اآلن نُناقش ال ولكننا أعداء، يشء كلِّ يف رأيها
املواطنني عىل اإلعدام أحكام وإصدار الطُّرق بأعنف الحكم رشًعا تستطيع بأنها نُسلِّم
السليم، العقل يُعارض الُحكم يف األسلوب هذا أنَّ عىل ُمجمعون الكلَّ ولكن األسباب، ألتفه
الدولة تُعرِّض أن دون األسلوب، بهذا تحكم أن تستطيع ال العليا السلطة كانت ا َلمَّ إنه بل
وبالتايل شابهها، وما الوسائل هذه استعمال عىل َمقدرتها إنكار نستطيع فإننا للخطر،

ُقدرتها. حسب يتحدَّد العليا السلطة حقَّ أنَّ نعلم ألننا ذلك؛ يف امُلطلق ها حقِّ إنكار
التفكري ويف الرأي يف ُحريَّته عن أحد يتخىلَّ أن امُلمكن من يكن لم فإذا ذلك، وعىل
ُمحاولٍة أيَة فإنَّ أسمى، طبيعي حقٍّ عىل بناءً تفكريه شيَّد فرٍد كلُّ كان وإذا يشاء، كما
العليا السلطة تُقرِّره ما إالَّ يقولوا أالَّ عىل وُمتعارضة، بل ُمختلفة، آراء ذوي أناس إلرغام
يَلَزموا أن يُمِكنهم ال — بالعامة ناهيك — منهم األذكياء إن بل العواقب، أوخم إىل تؤدي

عن النظر برصف الجماعي الحكم نظام هو يهمُّ الذي ألنَّ الديمقراطية وأنصاف أيًضا نقول أن يمكن 2
األشكال.
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حتى لآلخرين، بنواياهم يَبُوحون أنهم الناس بني الشائعة األخطاء من ألنَّ ذلك الصمت؛
عنًفا أشدَّ تكون السياسية السلطة فإنَّ ذلك وعىل الكتمان. فيها يَحُسن التي الحاالت يف
ُمعتدلة تكون العكس وعىل فيه، يُفكِّر ِلما الدعوة ويف التفكري يف ُه حقَّ الفرد عىل أنكَرْت إذا
فيها يُطعن أن يُمكن الدولة سيادة أنَّ نُنِكر ال فنحن ذلك ومع الحرية. بهذه له سلََّمت إذا
لُحريَّتِهم الرعايا سلب امُلستحيل من كان فإذا وبالتايل باألفعال. فيها يُطعن كما باألقوال
أي إىل نُبنيِّ أن سنحاول لذلك كليُة؛ بها لهم التسليم الخطورة من فإنَّ كليًة، التعبري يف
أو الدولة لسالمة تهديد ذلك يف يكون أن دون الحرية بهذه التسليم ويجب يمكن حدٍّ
الرئيس املوضوع هو عرش، السادس الفصل أول يف أعلنت كما وهذا، العليا، السلطة لحق

الكتاب. لهذا
أنَّ قبل، من بيَّنَّاها والتي الدولة، عليها تقوم التي األُسس من تام، بوضوٍح يتبنيَّ
يقعون جعِلهم أو الناس، إرهاب أو السيادة، ليست الدولة تأسيس من القصوى الغاية
بقْدر أماٍن يف فرٍد كلُّ يعيش بحيث الخوف من الفرد تحرير هي بل اآلخرين، نرَي تحت
إلحاق دون العمل ويف الحياة يف الطبيعي ه بحقِّ امُلستطاع بالقْدر يحتِفظ أي اإلمكان،
العاقلة املوجودات تحويل ليست الدولة تأسيس من الغاية بأن القول وأُكرِّر بالَغري. ر َ الرضَّ
كيما وأذهانهم ألبدانهم الفرصة إتاحة هو منها املقصود إنَّ بل اء، صمَّ آالت أو حيواناٍت إىل
استخداًما عقولهم يستخدموا أن لهم يتسنَّى بحيث تام، أماٍن يف كاملًة بوظائفها تقوم
ُظلٍم دون مًعا يتعاملون وبحيث الخداع، أو الغضب أو الحقد ألسلحة إشهار دون ُحرٍّا
الرشط أنَّ أيًضا رأيْنا وقد الدولة. ِقيام من الحقيقية الغاية هي إذن فالحرية إجحاف، أو
بعض من أو الجماعة من القرار إصدار ُسلطة تنبُع أن هو الدولة لقيام الرضوري الوحيد
فيما تختلف أحراًرا، تُركوا ما إذا الناس، أحكام كانت ا وَلمَّ واحد. فرٍد من أو األفراد
أن إىل ونظًرا يشء، كلَّ يعَلم الذي وحده أنه يظنُّ فرٍد كلُّ كان ا وَلمَّ االختالف، كلَّ بينها
كانوا ما فإنهم واحدة، بطريقٍة أفكارهم عن وا ويُعربِّ كلهم الناس يفكر أن امُلستحيل من
قراره عليه يُمليه ِلما وفًقا يسلك أن يف ه حقِّ عن فرٍد كلُّ يتخلَّ لم لو سالم يف ليعيشوا
كما يسلُك أن يف ه حقُّ هو الفرد عنه تخىل الذي الوحيد الحقَّ فإنَّ ذلك وعىل الشخيص.
السلطة مشيئة ِضدَّ يسلك من كل فإنَّ ذلك وعىل والحكم. التفكري يف ه حقُّ وليس يشاء
يستطيع ثَم ومن حكمه، يُصدر وأن يفكر أن يستطيع املرء ولكن الرضر، بها يُلحق العليا
ذلك يف يَعتِمد وأن الدعوة، أو الكالم حدود يتعدى أالَّ برشط تامة، بحرية أيًضا، الكالم
أي تغيري ِنيَّته يف يكون أن ودون الحقد، أو الغضب أو الخداع عىل ال وحده، العقل عىل
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مع القوانني أحد تعاُرض بنَيَّ قد شخًصا أنَّ مثًال فلنفِرض إرادته. بمحض الدولة يف يشء
العليا السلطة عىل رأيه عَرض نفسه الوقت ويف إلغائه، رضورة يف رأيه عن وأعرب العقل،
ُمحاولته أثناء يف وكفَّ القوانني، إلغاء يف الحقُّ لها التي هي وحَدها ألنَّها ال عليه لتحكم
املواطن بَلَقب جديًرا يكون فإنه املذكور، للقانون امُلعارضة مظاهر من مظهٍر أي عن هذه
العامة السلطات اتهام هو له تدخُّ من الهدف كان إذا ا أمَّ عليه، الدولة وبثناء الصاِلح
عن العامة السلطات عن رغًما القانون إلغاء حاول أو للغضب، َمثاًرا وجعلها بالظلم

عاصيًا. ُمشاغبًا يكون فإنه الفتن، إثارة طريق
فيه يُفكِّر ا عمَّ يُعربِّ أن الفرد بموجبها يستطيع التي الرشوط اآلن لنا تتَِّضح وهكذا
للسالم تهديد دون أي ُسلطتها، من أو الُعليا لطة السُّ حقِّ من ينال أن دون له يدعو وأن
يشءٍ بأيِّ يقوم وأالَّ العملية، القرارات اتخاذ مهمة العليا للسلطة يرتك أن يكفيه الداخيل:
ُمخالف نحٍو عىل يسلك أن األحيان من كثرٍي يف اضطرَّ ولو حتى القرارات، هذه ِضدَّ
عىل أو العدالة عىل خطورة أية هذا سلوكه يُمثل ال حينئٍذ ِبصوابه، يُجاهر الذي لرأيه
إن ذلك يفَعَل أن واجبه من إنَّ وأقول: ذلك من أبعد هو ما إىل ألذهب إني بل التقوى،
لطة السُّ بمشيئة تتعلَّق قبل، من بَيَّنَّا كما العدالة، ألنَّ وذلك تقيٍّا؛ عادًال يكون أن أراد
أما لقراراتها. ُمطابًقا سلوكه يكون أن دون يَعِدل أن ألحٍد يُمكن ال بحيث وحَدها، الُعليا
(وقد الداخيل وأمنها الدولة سالمة إىل تؤدي التي تلك هي مظاهرها أسمى فإن التقوى
الفسوق فمن هواه، وفَق فرٍد كل عاش لو ق يتحقَّ ال ما وهو السابق) الفصل يف ذلك بيَّنَّا
أحد هو يُعدُّ التي العليا السلطة مشيئة ِضدَّ الخاص لرأيه طبًقا شيئًا املرء يفعل أن إذن
بل الدولة، انهيار إىل هذا ألدى ذلك يفعلوا أن ألنفسهم الجميع استباح لو إنه إذ رعاياها؛
طبًقا يعمل دام ما يُقرِّره، وما عقله به يقيض ما ِضدَّ ُمطلًقا شيئًا يعمل ال اإلنسان إن
يحيا أن يف ه حقَّ لها ل يُخوِّ بأنه أقنعه الذي هو ذاته العقل إنَّ إذ العليا، السلطة ملشيئة
ذلك، عىل آخر دليًال إلينا م تُقدِّ اليومية التجربة أن ولو الخاصة. ملشيئته طبًقا هواه عىل
تَصُدر أن ينُدر — األهمية ثانوية مجالس أم عالية مجالس أكانت سواء — املجالس ففي
سواء األعضاء، جميع إرادة عن ًا ُمعربِّ قرار كلُّ يَصُدر ذلك ومع اآلراء، بإجماع القرارات

ضده.3 أو معه صوَّتوا من منهم

ه. ِضدَّ صوَّت ولو حتى للقانون الُحر اإلنسان يخضع 3
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تقوم التي األُُسس إىل الرجوع بعد رأيْنا فقد األصيل، موضوعنا إىل لنرِجع ولكن،
من ينال أن دون الرأي يف حريته الفرد بها يستعمل التي الرشوط هي ما الدولة، عليها
يف الفتن إىل بها التصديق يؤدي التي اآلراء تحديد اآلن السهل وِمن العليا. السلطة حقِّ
ه حقِّ عن الفرد به تخىلَّ الذي العهد نقض إىل بها امُلناداة تؤدِّي التي اآلراء هي فتلك الدولة؛
حيث من العليا السلطة استقالل يُنكر الذي الرأي ذلك، أمثلة ومن يشاء. ما يفعل أن يف
عىل كلٌّ يعيش بأن يُويص الذي أو بوعده، الوفاء فرٍد كلِّ عىل يُحتِّم ال الذي الرأي أو املبدأ،
يكون والتي مباًرشا، تَعاُرًضا العهد هذا مع تتعاَرض التي اآلراء من ذلك شابه وما هواه،
عليها؛ امُلرتتِّب السلوك بسبب بل ذاته، يف رأيه أو ُحكمه بسبب ال للفتنة، داعية ُمعتِنقها
أما العليا، للسلطة الوالء عن — رصاحة أو ِضمنًا — التخيلَّ يعني اآلراء هذه اعتناق إن إذ
… الغضب أو االنتقام، أو العهد، نقض نوع من مسلٍك عىل تنطوي ال التي األخرى اآلراء
دولة يف أي فاسدة؛ دولة يف ذلك يكن لم ما للفتنة، داعية بأنها توصف أن يُمكن فال إلخ،
نجاًحا قويم، خلٍق عىل كان من كلَّ يُطيقون ال الذين الطاِمعون بون امُلتعصِّ فيها أحَرَز
الحاكم. سلطة عىل تطغى ُسلطتهم معه أصبحت حدٍّ إىل ة العامَّ بني يشتِهرون جعلهم
مع ونُرشها عرُضها األمانة من يكون ال التي اآلراء بعض وجود نُنكر ال فنحن ذلك ومع
عرش4 الخامس الفصل يف بَيَّنا وقد والخطأ. الصواب تحتمل آراء ُمجرَّد وكأنها تبدو أنها
أدركنا فإذا وأخريًا الفعل. ُحرية من نحٍو أي عىل نحدَّ أالَّ عىل ِحرصنا مع اآلراء، هذه
أن فرد كل بها يستطيع التي الوحيدة الوسيلة هي مثًال، للجار اإلحسان أي األفعال، أنَّ
التي تلك هي الدول أفضل بأن تردُّد بال اعرتفنا هلل، والءه يُثبت كما للدولة، والءه يثبت
الحرية هذه بأنَّ ألعرتف وإني اإليمان. بها له يُسلِّم التي نفسها بالحرية للفرد تُسلِّم
يجعل ا حدٍّ الحكمة من يبلغ وضعي تنظيم هناك هل ولكن امُلضايقات بعض تُسبِّب قد
كلها اإلنسانية الحياة تنظيم يُريد من إن املضايقات؟ بعض عنه تنشأ أن املستحيل من
منعه نستطيع ال بما السماح األفضل ومن يُقوِّمها، أن دون العيوب ة حدَّ من يزيد بالقونني
والحسد َف الرتَّ عىل امُلرتتِّبة الوخيمة العواقب نعلم إنَّنا ذلك. عن الناتج ر َ الرضَّ كان مهما
نستطيع ال ألنَّنا كله بهذا نسمح ذلك ومع االنفعاالت، من شابهها وما والثَّمالة والشهوة

أولدنبارنفلت مثل Remontrants (الرمونرتان) امُلعاِتبني حزب أعضاء استشهاد سبينوزا يقصد 4
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هي التي الحكم، بحرية نسمح أن فاألَوىل فعلية، رذائل أنها مع القانون، بسلطة إلغاءه
عن ينتج واحد رضٌر يُوَجد ال أنه ذلك إىل ولنُِضف عليها. نقيض وأالَّ الواقع، يف فضيلة
وأخريًا اآلن). ذلك عىل (وسأُبرهن تتجنَّبه أن الُعليا لطات السُّ تستطيع ال التفلُسف حرية
ًما تقدُّ تتقدَّم ال والفنون العلوم إنَّ والفنون؟ العلوم لتقدُّم أساسيٍّا رشًطا الحرية أليست

الُحكم. ُحرية لهم وأصبحت املخاوف من تماًما تخلَّصوا أناس أيدي عىل إالَّ ملموًسا
بحيث استقاللهم عىل والقضاء حريتهم الناس سلب يُمكن أنه ذلك، مع فلنفرض،
أن ُمطلًقا يحُدث لن الحالة هذه يف الُعليا، لطة السُّ بأمر إالَّ واحدة بكلمة التفوُّه يُمكنهم ال
الرَّعايا استمرار هي لذلك الحتمية والنتيجة العليا، السلطة أفكار مع أفكارهم جميع تتَّفق
رضوري رشٌط هي التي الثقة، تضيع وبذلك أقوالهم، مع يتعاَرُض نحٍو عىل التفكري يف
جميع يف والغش امُلخاتَلة سيادة إىل والِخداع الَكريه الفساد تشجيع ويؤدِّي الدولة، إلقامة
األقوال تكرار الناس جميع من ع يتوقَّ من فإن ذلك عن وفضًال االجتماعية. العالقات
املرء حاول كلما إنَّه إذ ذلك، عكس يُثِبت فالواقع بحق؛ واهًما يكون لهم ن تُلقَّ التي نفسها
امُلتملِّقني هني ِ الرشَّ أولئك أقصد ال وأنا ُمقاومتهم. استثار التعبري يف حريتهم الناس سلب
بطونهم، إشباع ويف الذهب بريق ل تأمُّ يف أمانيهم أعظم تنحِرص والذين لهم، ُخلُق ال الذين
أخالقهم. ونُبل حياتهم وطهارة تعليمهم ُحسن بفضل تحرَّروا الذين أولئك أقصد بل
يعتقدون التي آرائهم بعض ُعدَّت ما إذا الشديد االستياء عىل الناس معظم ُطِبع لقد
جريمة. أنه الناس وحب هللا تقوى عىل نفوسهم يَحثُّ ما ُوِصف ما وإذا جرًما، ِتها بصحَّ
يرضُّ ما ِفعل عىل والتجرُّؤ الدولة، قوانني رفض إىل املطاف، نهاية يف ذلك، بهم ويؤدِّي
ما سبيل يف العنف ألوان كلِّ واستعمال الفتنة إثارة أن يَرون وعندئٍذ العامة. بالسلطات
يتَِّضح إذن النحو، هذا عىل اإلنسانية الطبيعة كانت ا وَلمَّ فيه. عار ال رائع يشء يعتقدونه
الشخصيات أصحاب تُهدِّد بل امُلجرمني، د تُهدِّ ال اآلراء هذه ِضدَّ املوضوعة القوانني أنَّ لنا
عليها اإلبقاء كان ثَمَّ ومن للرشفاء. إساءة بل لألرشار، عقابًا تضع ال وأنها امُلستقلة
ال اآلراء إلدانة املوضوعة القوانني هذه فإنَّ حال، أية وعىل الدولة. عىل شديًدا خطًرا يُمثِّل
من ا أمَّ القوانني، هذه طاعة يُمكنهم ال اآلراء بصحة يُؤمنون من ألنَّ فائدة، أية عىل تنطوي
بانتصارهم، الغرور وينتابهم لهم امتيازات القوانني هذه يف فيجدون لبُطالنها يرفضونها
تلك اآلن ُقلناه ما إىل لتُضيف — إلغائها أرادت لو — العامة السلطات تستطيع ال بحيث
العربانيني. تاريخ من الثانية النقطة يف عرش الثامن الفصل من استخلصناها التي النتائج
وْضَع العامة السلطات أرادت عندما الكنيسة داخل نشأت التي الِفَرق أكثر فما وأخريًا،
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أن يف األمل الناس عىل يُسيطر لم لو أنه والواقع القوانني. بوساطة الدين رجال لجدل َحدٍّ
العامة تصفيق وسط أعدائهم عىل ولينترصوا هم، لصفِّ العامة والسلطات القوانني يجتذبوا
نفوسهم تملَّك وَلَما النية، سوء من القْدر هذا بكل تقاتَلوا َلَما التكريم، مظاهر وتلقي لهم،
من كثرية بأمثلٍة — العقل عن فضًال — ذاتها التجربة تؤكده ما وهذا الغضب، هذا كل
أن عليه وتُحرِّم يعتقد، أن ينبغي بما فرد كل تأُمر التي القوانني فمعظم اليومية، الحياة
يََروا أن يُطيقون ال أناس إلرضاء ُوِضعت قد ذاك، أو الرأي هذا ِضدَّ يكتُب أن أو يتكلَّم
الذين هم وهؤالء لغضبهم. استسالًما باألحرى أو امُلستقلة، بشخصيتهم ُمعتزِّين غريهم
الِفتَن، إىل امليَّالة العامة إخالص تحويل ضار، نفوذ من لَديهم بما بسهولة، يستطيعون

عليهم. يقُضوا أن أنفسهم ُهم يريدون من ِضدَّ وإثارتها عارم، غضب إىل
أن يُمكن ال قوانني وْضع من أفضل واندفاعها العامة غضب عىل السيطرة أليست
الذي الحضيض هذا إىل الدولة سقوط ومن وحَدهم، والفضيلة الفنون ُمِحبُّو إالَّ يرُفَضها
فيه تُوضع موقف أسوأ إنَّ رعاياها. بني من الرشفاء بعض وجود ل تحمُّ فيه نستطيع ال
ليشء ال ُمجرمون، وكأنَّهم رعاياها من فاء بالرشُّ املنفى إىل فيه تبعث الذي ذلك هو الدولة
بعض يُعامل أن فادحة مُلصيبة إنها إخفاءها. يستطيعون ال ُمخالفة آراء اعتنَقوا ألنهم إالَّ
اقرتفوه، ُجرم وبال ارتكبوه ذنٍب بال املوت إىل ويُساقون الدولة أعداء أنهم عىل األفراد
األرشار، منها يرتِعش التي امِلقصلة، تُصبح بحيث بشخصيتهم، يَعتزُّون كونهم مُلجرَّد بل
يلَحق ال حني عىل ل، التحمُّ وقوة الشجاعة من رائعة أدوار عليه تُمثَّل عظيًما مرسًحا
امُلجرمون، يخافه كما املوت يخاف ال براءته يعلم من ألنَّ ذلك العار؛ إالَّ الُعليا لطة بالسُّ
غايٍة سبيل يف املوت يقبَل اقرتَفُه، لذنٍب الضمري تأنيب يُعذِّبه ال ومن العفو، يطلُب وال
الُحريَّة، سبيل يف بحياته ى ضحَّ ألنه ا حقٍّ عظيًما ويصبح عقاب، ال رشف، أنه عىل نبيلة
الفتنة، ُدعاة ويحقره والجبناء، األغبياء سببَه يَفَهم ال الذي بموتهم هؤالء يُعطيه َمثَل فأيُّ
عليهم أنَّ هو األليم املشهد هذا من الحارضون يستخلصه ما كلَّ إنَّ الفضالء؟ ويُعظمه

لجالديهم. قوا يُصفِّ أن ا وإمَّ الشهداء، أولئك ُخطى يف يسريوا أن إما
تضُعف وأالَّ بالتقدير، الجدير هو والنفاق، التهاُون ال الوالء، يكون أن أردنا إذا أما
وُحكم الرأي، يف بحريته فرٍد لكلِّ االعرتاف فيِجب الفتن، لُدعاة تخضع أو العليا السلطة
يمكننا وال اآلراء. يف وتعاُرضهم اختالفهم من بالرغم سالم يف يعيشون بحيث الناس
الطبيعة مع اتفاًقا وأكثرها الطرق أفضل هي الحكم يف الطريقة هذه أن يف نَُشكَّ أن
أن بيَّنَّا الطبيعة) حالة إىل الحكم نُظم أقرب (وهي الديمقراطية الدولة ففي اإلنسانية،
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آراءهم يُبدوا أن عىل يتَِّفقون ال ولكنهم ُمشرتكة، بإرادة العمل عىل يتَِّفقون الناس جميع
يستطيعون ال أنهم يعلمون الناس كان ا فلمَّ أخرى، وبعبارة واحدة.5 بطريقٍة يُفكِّروا أو
أغلبية عليه تجتمع الذي بالرأي العمل عىل اتَّفقوا فقد واحد، رأي عىل االجتماع دائًما
عندما األول القرار هذا إلغاء يف هم بحقِّ االحتفاظ مع القانون قوَّة إعطائه وعىل الناس،
الطبيعة، حالة عن ابتعدوا الناس عند الرأي حرية قلَّْت وكلَّما منه، أفضل هو ما يجدون

السلطة. ُعنف واشتدَّ
تجنُّبه العليا السلطة تستطيع ال رضٍر أي تُمثِّل ال الحرية أنَّ عىل كثرية أمثلة وهناك
بعضهم إىل يسيئوا أن من يمنعهم وحدها السلطة لهذه الناس احرتام أن وعىل بمفردها،
لكي بعيًدا الذهاب إىل حاجة يف وَلْسنا اآلراء. يف اختالف من بينهم كان مهما البعض
فنالها الحرية هذه ثمار جنَْت التي أمسرتدام، مدنية مثًال فلَدينا األمثلة، هذه إىل نهتدي
امُلزدهرة الجمهورية هذه ففي األخرى، األمم جميع إعجاب وحازت الفائدة، أعظم ذلك من
وإذا كامل، وفاٍق يف طائفة كل ومن جنسيٍة كلِّ من الناس، يعيش الرائعة املدينة هذه ويف
مشهوًرا أو بالثقة جديًرا فقريًا، أو غنيٍّا كان إن فقط يسألون فإنهم يَستدين أن أحٌد أراد
القضية كْسب يف ل تتدخَّ ال االعتبارات هذه ألن مذهبه؛ أو ِدينِِه معرفة يُهمهم وال بالخداع،
ال مكروهة، كانت مهما طائفة، تُوَجد وال القضاء. إىل يوًما األمر ُرفع إذا ُخرسانها أو
ألي َرضٍر أيَّ الطائفة هذه تُسبِّب أال (برشط لها العامة السلطة بحماية أنصارها يتمتَّع
رجال ل تدخَّ عندما العكس وعىل رشيفة). حياة تحيا وأن ُه حقَّ حقٍّ ذي لكلِّ تُردَّ وأن فرد،
امُلعاتبني6 وأعداء امُلعاتبني بني الالهوتي الجدل يف قبُل من األقاليم دول وتدخلت الدولة،
إلنهاء للدين املوضوعة القوانني أن عندئٍذ العديدة األمثلة وأثبَتَت والفتنة، االنقسام حيث
القوانني هذه من يتَِّخذون الناس من كثريًا وأنَّ تُصلحهم، ا ِممَّ أكثر الناس تُثري الجَدل

مبعوثون وكأنهم هللا، باسم الحكام عىل بالوصاية الفراد لبعض سَمْحنا إذا للخطر الدولة أمن يتعرَّض 5
Athalie عتاليا (انظر الرأي هذا عىل هنا وفولتري سبينوزا ويتَِّفق العربانيني. تاريخ يؤيده ما وهذا منه.

لفولتري).
تأنيب بسبب األرض إىل الهولنديُّون أعطاه الذي االسم وهو امُلعاتبون أو امُلؤنِّبون أي Remontrants 6

سبينوزا يُفكر .Gomaristes الجوماريون هم وأعداؤهم ١٦١٠ سنة لهم Dordrecht دردرشت مجمع
Il faut se séparer, pour penser, de la foule Et s’y confondre :Lamartine المارتني مثل هنا

.pour agir
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رغبٍة عن ينشأ ال ِشيَع إىل االنقسام فإنَّ ذلك عن وفضًال يشاءون. ما ليفعلوا ذريعًة
شهوٍة عن بل والتساُمح، الطيبة إىل تُؤدِّي الرغبة هذه ألنَّ الحقيقة معرفة يف صادقة
الذين أولئك هم الفتنة ُدعاة أن َشكٍّ أي يقبَُل ال بوضوٍح يتبنيَّ ذلك ومن للحكم. عارمة
الذين امُلؤلفني هم وليسوا ُمؤلفيها، ِضدَّ الشعوب غضب ويُثريون اآلخرين كتابات يُدينون
الحقيقيُّون الشَغب ُمثريو أما وحده. العقل عىل إالَّ يعتمدون وال للعلماء، إالَّ يكتبون ال

َقمُعها. يُمكن ال التي الرأي، حرية عىل القضاء حرة دولة يف يُريدون الذين فهم
أنه: بَيَّنَّا قد نكون وهكذا

يعتقدون. ا عمَّ التعبري يف ُحريتهم األفراد سلب يستحيل (١)
الفرد ويستطيع َهيبتَها، أو الُعليا السلطة حقَّ الحرية بهذه االعرتاف يهدد ال (٢)
الدولة قوانني بتغيري لنفسه يسمح أالَّ برشط الحقِّ لهذا تهديٍد دون بُحريته االحتفاظ

القائمة. القوانني ِضدَّ شيئًا يفعل بأن أو بها امُلعرتَف
سالمة عىل خطر ذلك يف يكون أن دون الحرية بهذه يتمتَّع أن الفرد يستطيع (٣)

له. عالٍج إيجاد يصُعب َرضٌر أو الدولة
التقوى. عىل خطٍر أي الحرية بهذه التمتُّع يجلُب ال (٤)

العقلية. النظرية املسائل بشأن املوضوعة القوانني من فائدة ال (٥)
التقوى أو الدولة، سالمة — بَيَّنَّا كما — يُهدِّد ال بحريته فرٍد كلِّ تَمتُّع فإن وأخريًا، (٦)

كله. ذلك عىل للمحافظة رضوري ذلك إىل باإلضافة هو بل الُعليا، السلطة حقَّ أو

ُمعتقدات تُقدَّم وعندما الحرية، هذه خصومهم سْلَب الناس يُحاول عندما أنه والواقع
يُمكن الذي الوحيد اليشء هي (التي اإلنسانية واتجاهاتهم مواقفهم ال للمحاكمة، املنشقني
نفوس يف وتُثري لالستشهاد، أمثلًة الرشفاء عىل ع تُوقَّ التي األحكام تلك تكون إدانته)،
نفوسهم يف تبَعثُه ا ِممَّ أكثر للضحايا، االنتقام يف الرغبة من بل التعاُطف، من الحارضين
شوكة تقوى حني عىل النية، ُحسن ويضيع االجتماعية العالقات تفسد ثُم الخوف، من
وألنَّ غضبهم، يف سايَرتْهم السلطات ألنَّ الغرور امُلتَّهمني أعداء ويُصيب والخداع، التملُّق
وبالتايل له، ُرسًال أنفسهم من جعلوا الذي الرأي لذلك ُمشايعني أصبحوا الدول رؤساء
َلف الصَّ بهم ويِصل هيبتِها، من النَّيل وعىل العليا السلطة حقِّ اغتصاب عىل ءون يتجرَّ
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إلهية7 ِصبغًة قراراِتهم عىل يُضُفون بحيث اختارهم قد هللا بأنَّ امُلباِرش االدِّعاء حدِّ إىل
هذا أن أحد يجهل وال َمْحضة. إنسانية هي التي العليا، السلطة لها تخضع أن يُريدون
عرضنا نختتم الثامن الفصل يف فَعْلنا وكما الدولة. ملصلحة الخط طول عىل ُمضادٌّ الوضع
عىل ين ُمقتَِرصَ والدين التقوى نجعل أن فيجب الدولة، سالمة نضَمن أن أردنا لو فنقول:
الديني امَلجاَلني يف العليا السلطة ترشيع ينصبَّ أن يِجب كما واإلحسان، العدل ُممارسة

والتعبري. التفكري يف ُحريَّته فرٍد لكل يُرتَك وأن وحَدها، الرعايا أفعال عىل والدنيوي
يف رشعُت عندما بحثها اعتزمُت التي املسائل جميع ُمعالجة من انتهيُت وهكذا
للسلطات كتبُت ما كلَّ خاطٍر ِطيب عن أُقدِّم أنني رصاحًة أُعلن أن إالَّ يل يبَق ولم الكتابة،
لقوانني ُمعارضة قضاياي إحدى لها بَدْت فإن عليه، وتحُكم تفحصه لكي لوطني العليا
من وأنَّ بَرش أنني أُدِرك ألني ذلك عنها؛ أتراَجُع فإني العامة، باملصلحة ضارَّة أو البالد
الخطأ، يف أَقَع أالَّ طاقتي بقدر حاولُت األقلِّ عىل ولكنِّي أخطأت، قد أكون أن امُلمكن
الحرية مع يتناىف أو بلدي قوانني مع يتعارض شيئًا أكتب أالَّ عىل خاصٍّ بوجٍه وحرصُت

الحميدة.8 واألخالق

األرمن امُلعاِتبني بني الديني الجدل بسبب: هولندا يف حدثت التي االضطرابات إىل سبينوزا يُشري 7

إىل يُشري أنه أو ُحريَّته، وجروسيوس حياته بارنفلت فيها فقد والتي Gomaristes الجوماريني وأعدائهم
الِفتَن. سبَّبوا الذين Orange أورانج عائلة أنصار

بدء. عىل عود امُلقدمة، يف فقرٍة آلِخر تقريبًا تكرار الفقرة هذه 8
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